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Yttrande till kommunrevisionen om 
granskning av handläggning inom individ- och 
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Uppsala kommuns revisorer enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har med hjälp av revisionsbyrån PwC genomfört en granskning av 
socialnämndens handläggning av barn- och ungdomsärenden. Revisorerna bedömer 
att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att handläggningen sker rättssäkert men 
lämnar ett par rekommendationer om förbättringar.  

Revisionen begär ett yttrande från socialnämnden utifrån frågeställningar i 
granskningen och lämnade rekommendationer. Nämnden föreslås besluta om 
yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1. 

Beredning 

Yttrandet har beretts inom socialförvaltningen med inhämtande av uppgifter från 
avdelningschef och biträdande avdelningschef inom avdelning barn och ungdom 
myndighet.  

Föredragning 

Uppsala kommuns revisorer har genomfört en granskning av rättssäker handläggning 
inom socialnämndens barn- och ungdomsvård. Studien av nämndens handläggning 
har genomförts av revisionsbyrån PwC under hösten 2020.  
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Granskningen var begränsad till utredningar av barn och unga enligt socialtjänstlagen. 
Handläggningen studerades genom granskning av styrande dokument, intervjuer med 
chefer och specialisthandläggare samt med en aktgranskning.  

Revisionsfråga 1: Har skriftliga rutiner/stöd upprättats för dokumentation och hantering 
av verksamhetssystem? 

Den första revisionsfrågan besvaras av revisorerna med att det finns en rutin för 
skriftliga rutiner för dokumentation som ingår i ett kvalitetsledningssystem och som 
kontinuerligt uppdateras. Revisorerna konstaterar också att det verksamhetssystem 
som används för dokumentation är anpassat till det regelverk som styr socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård.  

Revisionsfråga 2: Finns rutiner för systematiskt följa upp att handläggningen sker 
rättssäkert? 

Revisorerna redogör i granskningen för Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
granskning som myndigheten genomförde hösten 2018 och den kritik som IVO riktade 
mot socialnämnden efter granskningen. Kommunrevisorerna konstaterar att nämnden 
under 2019 och 2020 har genomfört viktiga förbättringar som gäller kvalitetsarbetet 
och en rättssäker handläggning. Revisorerna har tagit del av nämndens 
kvalitetsberättelse och nämndens interna granskning omfattande aktgranskning. 
Revisorerna konstaterar att det finns vissa brister kring efterlevnaden av kraven om 
utredningstider men att det är något som verksamheten idag har kontroll över och att 
ärenden som överskrider utredningstiden följs upp. I granskningen beskrivs 
specialisthandläggarnas arbetsroll med handledning och stöd till socialsekreterarna 
med utredningsarbetet. Revisorerna ser där en brist med att ansvaret för en 
systematisk kontroll med handläggningen inte är tydlig och att den skiljer sig mellan 
enheterna. Därför rekommenderar revisorerna att nämnden tydliggör var ansvaret för 
systematisk kontroll av handläggningen ligger.   

Revisionsfråga 3: Sker journalföring i enlighet med gällande regelverk? 

Revisionsfrågan besvaras genom aktgranskning. Nio akter granskas. I ingen visar 
anteckningarna att barnet/den unge har varit delaktig vid utformandet av insatsen.  

Mot bakgrund av granskningens resultat med bristande dokumentation om 
barnet/den unges delaktighet rekommenderar revisorerna att nämnden ser över 
arbetssätt och rutiner för att säkerställa barnets delaktighet och att insatser utformas 
tillsammans med barnet/den unge.  

Revisionsfråga 4: Säkerställs att handläggare av olika typer av ärenden har den 
kompetens och erfarenhet som krävs enligt socialtjänstlagen? 

I granskningsrapporten beskrivs nämndens aktiva arbete med rekrytering av personal 
till barn- och ungdomsenheterna. Vid granskningstillfället uppges antalet inhyrda 
socionomkonsulter till 15 per månad. Nämndens förvaltningsövergripande 
kompetensutvecklingsplan beskrivs i granskningen. Revisorerna konstaterar att det 
finns en plan för kontinuerlig kompetensutveckling och att specifika satsningar görs för 
samtliga handläggare. Revisorerna avslutar med bedömningen att det är positivt att 
vissa satsningar görs för att motverka en hög personalomsättning samt att det är 
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viktigt att säkerställa att handläggare som självständigt utför de arbetsuppgifter som 
beskrivs i granskningen har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.  

Sammanfattningsvis gör kommunrevisionen en positiv bedömning av handläggning 
och utredning av barn och unga inom socialförvaltningen. I granskningen beskrivs det 
aktiva arbete som pågår inom förvaltningen med att utveckla kvalitetsarbetet, stärka 
utredningsarbetet och att förbättra personalsituationen. Förvaltningen delar i stort 
den bedömning som revisorerna gör om förbättringsområden för verksamheterna. Det 
är viktigt att ansvarsfördelningen mellan handläggare och chefer är tydligt och att det 
finns rutinbeskrivningar för utredning och uppföljning av ärenden. Kommunrevisionen 
skriver i revisionsrapporten att de har för avsikt att följa frågan om barns rätt till 
delaktighet i utredning och uppföljning.  Barns delaktighet är en viktig fråga som 
verksamheterna arbetar med på olika sätt genom utbildning i barnsamtal och 
användande av metodstöd. Barns delaktighet i utredning och utformning av insats 
kommer att följas upp på enhetsnivå och genom den återkommande kollegie-
granskningen av akter. Nämnden föreslås att svara kommunrevisionen med bifogat 
yttrande.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuell i detta ärende.  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2021 
 Bilaga 1, Förslag till yttrande till kommunrevisionen 
 Bilaga 2, Kommunrevisionens granskning av rättssäker handläggning av 

ärenden inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård, KRN-
2020-00041 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Tomas Odin  
Direktör  
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Yttrande till kommunrevisionen om 
granskning av handläggning inom individ- och 
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård  

 
Kommunrevisionen har granskat socialnämndens handläggning av ärenden inom 
barn- och ungdomsvården. Kommunrevisionen gör bedömningen att socialnämnden i 
allt väsentligt säkerställer att handläggningen av enskilda ärenden inom barn- och 
ungdomsvården sker rättssäkert.  

Kommunrevisionen har i granskningen identifierat några förbättringsområden och 
rekommenderar nämnden att ansvaret för den systematiska kontrollen av 
handläggningen tydliggörs samt att arbetssätt och rutiner bör ses överför att 
säkerställa delaktighet i form av att insatser utformas tillsammans med den enskilde 
samt att detta går att utläsa i journalen.  

Nämndens yttrande om kommunrevisionens rekommendationer 

Att det tydliggörs var ansvaret ligger för att systematisk kontroll av handläggningen sker, 
vilket i granskningen indikeras som något otydligt då variationer förekommer mellan de 
olika enheterna. 

Kommunrevisionen har uppmärksammat ett flertal av de frågor som socialnämnden 
ser som utvecklingsområden för barn- och ungdomsenheterna. En ökad 
arbetsbelastning och svårigheter med rekrytering av personal har under lång tid 
påverkat handläggning och utredning av barn som far illa. Socialnämnden har 
genomfört en rad satsningar för att förbättra personalsituationen och för att höja 
kvaliteten i utredningsarbetet. Det är ett utvecklingsarbete som är pågående. En del i 
satsningen har varit att förstärka kunskapsstödet till handläggarna med bättre 
handledning i arbetet genom specialisthandläggare inom varje enhet. 
Specialisthandläggarna ska både stödja socialsekreterarna i arbetet och vara ett stöd 
till enhetschef i verksamhetens kvalitetsarbete. Enhetschefen har det övergripande 
ansvaret för att verksamhetens arbete följs upp och kvalitetssäkras.  

Socialnämnden Datum: Diarienummer: 
 2021-04-01 

 
SCN-2021-00164 
 

292258 Ulf Eiderbrant 
       

 Uppsala kommuns revisorer 

Handläggare: 
   

Ulf Eiderbrant 
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I aktuell arbetsbeskrivning för specialisthandläggare respektive enhetschef beskrivs att 
specialisthandläggaren har ansvar för att utveckla rättssäkerhet och kvalitet i 
handläggningen. Arbetsrollen som specialisthandläggare är ny och under utveckling. 
Vissa olikheter finns mellan enheterna om hur arbetet fördelas. Kommunrevisionen 
påtalar en otydlighet i arbetsordningen när det gäller systematisk kontroll av 
handläggningen som behöver förtydligas. Kommunrevisionen beskriver främst ett 
behov av en rutin för uppföljning av utredningar som har överskridit den lagstadgade 
utredningstiden.  Mot bakgrund av kommunrevisionens rekommendation så kommer 
socialnämnden att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan specialisthandläggare och 
enhetschef för att säkerställa en rättssäker handläggning, samt att se över behovet av 
en rutinbeskrivning för uppföljning av ärenden med förlängd utredningstid.   

Att se över arbetssätt och rutiner för att säkerställa delaktighet i form av att insatser 
utformas tillsammans med den enskilde samt att detta går att utläsa i journalen. 

Kommunrevisionens andra rekommendation är kopplad till den första 
rekommendationen. Hur handläggningen ska gå till beskrivs i rutindokumentet ”Att 
utreda och bedöma ett ärende, SCF RU-36-01”. Rutinbeskrivningen är inte heltäckande 
utan endast vägledande för handläggaren och en hjälp för att säkerställa en likvärdig 
och rättssäker handläggning inom förvaltningens barn- och ungdomsenheter. 
Socialförvaltningen använder metodstödet BBIC (Barns behov i centrum) i samtliga 
utredningar som gäller barn. BBIC har fokus på barnets delaktighet och en utredning av 
barnets hela situation. Frågor till barnet och om barnets uppfattning ingår som en del i 
BBIC och är en viktig del i utredningen.  

Nämndens nyligen genomförda aktgranskning av slutförda utredningar visar att det i 
vissa ärenden saknas uppgifter om barnets delaktighet. I en del av ärendena förklaras 
det med barnets ålder. Barnets delaktighet i både utredningen och planeringen av 
insatsen är ett utvecklingsområde som berör handläggarnas kompetens och 
kvalitetsgranskningen från specialisthandläggarna. Socialnämnden har påbörjat en 
utbildning i barnsamtal för handläggarna inom socialförvaltningen. Detta mot 
bakgrund av att barnkonventionen har blivit lag. Utöver metodstödet BBIC så ger även 
metoden Signs of Safety som används inom förvaltningen, stöd till handläggarna med 
att föra in barnets uppfattning i utredningen.  

Frånvaron av dokumentation om barnets och andra parters delaktighet är en brist som 
behöver förbättras med ett systematiskt kvalitetsarbete. En del i kvalitetsarbetet och 
nämndens internkontroll är den återkommande kollegiegranskningen av akter som 
nämnden genomför två gånger om året. Aktgranskningen ger en god vägledning om 
förbättringsområden för barn- och ungdomsenheternas handläggning och 
dokumentation.  

 

Socialnämnden 

 

Asal Gohari Moghadam   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 












































