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Sammanhållen uppföljning  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

1. att uppdra till förvaltningen att analysera avslutsorsak och längd för de HVB-
insatser för barn och unga som avslutats under första halvåret 2020, 
 

2. att uppdra till förvaltningen att analysera längd och typ av öppenvårdsinsatser 
för barn och unga som avslutats under första halvåret 2020, samt 
 

3. att återkomma till nämnden med en struktur för en sammanhållen 
redovisning av uppföljningar oavsett huvudman. 

 

Ärendet 
Under 2019 var cirka 5000 barn och ungdomar samt cirka 3000 vuxna personer aktuella 
för olika utredningar och/eller stödinsatser. För att tillgodose barn, ungdomar och 
vuxnas behov av stödinsatser har nämnden verksamheter i egen regi och ramavtal 
med flera externa leverantörer.  
 
Nämnden har sedan tidigare en uppföljningsplan inom ramen för sin verksamhetsplan 
samt en plan för kontroll och uppföljning av privata utförare. Utöver detta har 
nämnden en uppföljning av egenregin som sker enligt den egenkontroll och det 
kvalitetsarbete som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
För att ytterligare stärka nämndens uppföljning och för att få en sammanhållen bild av 
nämndens måluppfyllelse föreslås att förvaltningen tar fram en struktur för en 
sammanhållen redovisning av uppföljningar oavsett huvudman. 
 
Då nämnden har fortsatt ökade kostnader inom barn och ungdomsvården föreslås att 
förvaltningen genomför en särskild och fördjupad genomgång av längd och 
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avslutsorsak avseende beviljade öppenvårdsinsatser och insatser i hem för vård eller 
boende och redovisar detta för nämnden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2020 

 

Socialförvaltningen 

 

Ola Jeremiasen 
Tf. direktör 
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