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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat 
nämnden för arbete och välfärd (AV-nämnden) och nämnden för barn, ungdom och skola i 
syfte att bedöma om nämndernas styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar 
och uppföljning av placerade barn är ändamålsenlig.   
 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns ändamålsenliga rutinbeskrivningar, riktlinjer 
och övriga styrdokument för att hantera orosanmälningar och uppföljningar av placerade 
barn. Vi bedömer också att ansvarsfördelningen avseende arbetet är tydligt definierat och 
förankrat i organisationen. I flera delar bedömer via att nämnden för arbete och välfärd 
uppfyller de krav från socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskriver när det gäller 
handläggning och dokumentation även om vissa förbättringspunkter har identifierats. AV-
nämnden följer enligt vår bedömning inte fullt ut bestämmelserna om att en särskilt utsedd 
socialsekreterare ska sköta kontakterna med barn placerade i familjehem. Vi har också 
identifierat att det finns ett behov av bättre systematik avseende uppföljning av placerade 
barn som kan ligga till grund för förbättringsarbete avseende kvalitén i den sociala 
barnavården. Återrapporteringen till nämnden kring hantering av orosanmälningar och 
uppföljning av placerade barn finner vi tillräcklig.  
 
Vi bedömer att det inte är säkerställt att skolor och förskolor informeras tillräckligt kring 
anmälningsskyldigheten när barn far illa eller riskerar att fara illa. Rutinerna kring 
anmälningar avseende barn som far illa i skola och förskola måste förbättras.  
 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Det finns riktlinjer och rutiner för arbetet kring orosanmälningar. 

 Det finns riktlinjer och rutiner för uppföljning av placerade barn. 

 Ansvarsfördelningen i organisationen beskrivs som tydlig. 

 Samarbetet mellan mottagning- och serviceenheten och utredningsenheten beskrivs 

som väl fungerande. 

 Det sker en regelbunden återrapportering till nämnd kring hanteringen av 

orosanmälningar respektive uppföljning av placerade barn. 

 Det saknas rutiner för hur skola och förskola ska anmäla vid misstanke om att barn 

far illa. 

 Det sker inte någon systematisk uppföljning av kvaliteten i placeringarna. 

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd att: 

 Genom en systematisk uppföljning säkerställa att uppföljningen av placerade barn 

även kan ligga till grund för förbättringsarbete avseende kvaliteten i den sociala 

barnavården. 

 Säkerställa efterlevnad av kravet på särskilt utsedd socialsekreterare för 

familjehemsplacerade barn. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd och 
nämnden för barn, ungdom och skola att i samråd: 
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 Säkerställa att det finns rutiner och systematik avseende information till skola och 

förskola kring anmälningsskyldigheten och rutiner för anmälningar av barn som far 

illa. 

 Löpande följa och analysera anmälningsfrekvensen från skola och förskola och vidta 

åtgärder om anmälningar inte bedöms ske i tid och i tillräcklig omfattning.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för barn, ungdom och skola att: 
 

 Säkerställa spridning och implementering av gemensamma rutiner för anmälningar 

avseende barn som far illa. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Nämnden för arbete och välfärds (AV-nämnden) åtaganden på barnavårdssidan har ett 
omfattande spektrum; från skyldigheter vad gäller uppsökande verksamhet och information, 
till hantering av anmälningar och ansökningar, vidare till utredning och beslut, och slutligen 
till uppföljning av insatser. På senare tid, och på förekommen anledning, har man nationellt 
riktat ett särskilt fokus mot två känsliga och angelägna led i denna process: det gäller 
hanteringen av s.k. orosanmälningar samt uppföljning av placerade barn. 
 
För att nämnden för arbete och välfärd ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda 
stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd behöver nämnden få kännedom om barn 
som far illa eller misstänks fara illa. I socialtjänstlagen regleras skyldigheten att anmäla till 
nämnden för arbete och välfärd vid kännedom om något som kan innebära att nämnden för 
arbete och välfärd behöver ingripa till ett barns skydd.  
 
I AV-nämndens hantering av anmälningar blir frågor om rättssäkerhet och individens 
integritet särskilt relevanta. Samtidigt är bland annat frågan om barnets eventuella behov av 
skydd angelägen. Hanteringen är därför föremål för en omfattande styrning i form av lag, 
förordning och rekommendationer gällande handläggningen och dokumentationen. I detta 
avseende har bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterat brister i 
hanteringen i landets kommuner. Angelägna punkter har bland annat varit bedömningarna 
om barnet är i behov av omedelbart skydd, samt motiveringarna i de fall beslut fattas om att 
inte inleda utredning. 
 
Socialtjänsten i Karlshamn ser ett fortsatt högt antal orosanmälningar gällande barn som far 
illa, vilket medför en ökad handläggning och även placeringar. Utvecklingen i Karlshamn 
ligger i paritet med ökningen i Sverige och bedömningen är att anmälningarna kommer att 
ligga kvar på en hög nivå.  
   
Barn placerade utanför hemmet har i många avseenden befunnits ha sämre villkor och 
förutsättningar än andra barn, vilket föranlett skärpningar i lag, föreskrifter och 
rekommendationer från nationellt håll. Genom detta har nämnden för arbete och välfärds 
uppföljningsansvar blivit en angelägen fråga när det gäller den sociala barnavården. Detta 
har skett parallellt med att nämnden för arbete och välfärds generella ansvar inom området 
för kvalitetssäkring och förbättring har skärpts och tydliggjorts. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för arbete och välfärd och nämnden för barn, 
ungdom och skolas styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning 
av placerade barn är ändamålsenlig.   
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I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 

► Finns det ändamålsenliga rutinbeskrivningar, riktlinjer och övriga styrdokument för 
hantering av orosanmälningar respektive uppföljning av placerade barn?  

► Är organisation och ansvar avseende hantering av orosanmälningar respektive 
uppföljningar av placerade barn väl definierade och dokumenterade? 

► I vilken mån finns rutiner och systematik avseende information till skola och förskola 
kring anmälningsskyldigheten och rutiner för anmälningar av barn som far illa? 

► Uppfyller nämnden för arbete och välfärds hantering av orosanmälningar kraven i 
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller handläggning och 
dokumentation? 

► I vilken mån ligger uppföljningen av placerade barn till grund för förbättringsarbete 
avseende kvaliteten i den sociala barnavården?  

► Är återrapporteringen till nämnden kring hanteringen av orosanmälningar respektive 
uppföljning av placerade barn tillräcklig? 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett 
med förvaltningschefen för förvaltningen arbete och välfärd, förvaltningschefen för 
utbildningsförvaltningen, förste socialsekreterare på mottagning- och serviceenheten och 
förste socialsekreterare på utredningsenheten barn och familj. Samtliga intervjuade har beretts 
tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd september 2017 – november 
2017.  

3. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Skollagen  

29 kap. 13 § reglerar skolhuvudmännens ansvar när det gäller samverkan kring barn som far 
eller riskerar att fara illa. Paragrafen innehåller också en hänvisning till socialtjänstlagens 
bestämmelser om anmälningsskyldighet.  

 Socialtjänstlagen 

I 7 c § framgår att när vård ges i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende, 
ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för 
kontakterna med barnet eller den unge. Det står också att socialsekreteraren ska besöka 
barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den 
unges behov och önskemål. 

14 kap. 1 § innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet när det finns kännedom eller 
misstanke om att barn far illa.  

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) 

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bland annat bestämmelser om 
dokumentationen av inkomna anmälningar, skyddsbedömning och förhandsbedömningar.  
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 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga 
(SOSFS 2014:6) 

Innehåller rekommendationer när det gäller handläggning av ärenden inom barn- och 
ungdomsvården.  
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4. Granskningsresultat 

4.1. Organisation och ansvarsfördelning  

4.1.1. Iakttagelser 

I intervjuer framkom det att tjänstemännen upplever att ansvarsfördelningen gällande 
hantering av orosanmälningar och uppföljningar av placerade barn är tydlig. I intervjuerna 
framkommer det att ansvarsfördelningen upplevs som tydlig bland medarbetarna. 
Verksamhetsområdet utredning och beslut är uppdelat i fyra enheter. Mottagnings- och 
serviceenheten är ingången för både barn och vuxna. Där tas samtliga orosanmälningar 
emot. Därefter delas ärendena upp på två enheter, en utredningsenhet för barn och familj 
och en för vuxna. Utöver detta finns en introduktionsenhet som arbetar med etablering av 
nyanlända. I intervjuer framgår det att bemanningen upplevs som tillräcklig på mottagning- 
och serviceenheten men att det finns ett behov av fler handläggare på utredningsenheten för 
barn och familj. På utredningssidan har det förekommit att det anlitats konsulttjänster vilket 
medfört höga kostnader.  
 
Gällande barn som är placerade på HVB eller annan institution är det de utredande 
socialsekreterarna som har ansvaret för uppföljning. Ansvaret för uppföljning av 
familjehemsplacerade barn ligger hos familjehemssekreterarna. I de fall barn är 
ensamkommande och är placerade på HVB eller annan institution så ansvarar gruppen för 
ensamkommande som är placerad under utredningsenheten för barn och familj för 
uppföljningen.    
 
Enligt intervjuer fungerar samarbetet mellan mottagningsenheten och utredningsenheten väl. 
Eftersom vissa ärenden som tas emot redan är pågående stämmer mottagningsenheten i 
vissa fall av direkt med ansvarig utredare. I de fall ärendet är nytt för mottagningsenheten 
görs skyddsbedömningen direkt. Enligt uppgift utbildas för närvarande handläggare i 
Norrköpingsmodellen, en metod för att prata med barn. Utbildningen riktar sig både till 
handläggare på mottagningsenheten och utredningsenheten som arbetar med barn. Förste 
socialsekreterarna på mottagnings- och serviceenheten respektive utredningsenheten för 
barn och familj genomgår en utbildning i motiverande samtal (MI)1.  

4.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att organisation och ansvar avseende hantering av orosanmälningar respektive 
uppföljningar av placerade barn är väl definierade och dokumenterade.  
 
Däremot ser vi behov av vissa förtydliganden när det gäller uppföljning av barn som är 
placerade i familjehem. Socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om att det vid viss vård 
utanför hemmet ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna 
med barnet eller den unge. Socialsekreteraren ska göra regelbundna besök hos barnet 
utifrån barnets behov och önskemål. Enligt nuvarande ordning är det 
familjehemssekreterarna som ansvarar för uppföljningen av barn i familjehem. Vi bedömer 
att AV-nämnden bör säkerställa att lagstiftningen efterlevs även i denna del.  
 
 

                                                
1 MI-utbildningen fokuserar på samtalsmetoder i form av motiverande samtal som används för att underlätta 
förändringsprocesser.  
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4.2. Rutiner, riktlinjer och övriga styrdokument  

4.2.1. Iakttagelser 

I nämnden för arbete och välfärds verksamhetsplan framgår det att ett av målen är att 
brukare, vuxna anhöriga samt barn och unga ska känna sig trygga. Det konstateras att det 
finns ett fortsatt högt antal orosanmälningar gällande barn som far illa. Detta har resulterat i 
ökad handläggning och en ökning av placeringar av barn. Då kostnaderna för placeringar av 
barn överskrider tilldelad budget, har förvaltningen fått i uppgift att balansera kostnaderna. 
Det finns dock inte några specifikt formulerade mål från nämnden avseende hanteringar av 
orosanmälningar och uppföljningar av placerade barn.  
 
En rutin för förhandsbedömning vid inkommen anmälan samt vid information på annat sätt är 
framtagen och reviderades senast 2017-03-08. Den avser riktlinjer kring hur anmälan ska 
hanteras. I rutinen kring förhandsbedömningar finns en hänvisning till en checklista som 
avser handläggning av anmälningar. Checklistan reviderades senast 2013-11-28.  I 
checklistan står det att en skriftlig bekräftelse ska skickas till anmälaren om anmälan 
inkommer från skola/BUP, sjukvård.  
 
Enligt intervjuer fungerar rutinerna för orosanmälningar enligt följande; anmälningar 
inkommer till en början via telefon, brev eller fax. Därefter finns mallar i form av checklistor 
på allt som ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. 
Skyddsbedömningar görs samma dag som anmälan inkommer, vilket även är har bekräftats 
av ett stickprov av förhandsbedömningar som genomförts inom ramen för granskningen (se 
kapitel 5) .  Därefter fördelas ärendena av den tjänsteperson som är specifikt ansvarig för 
fördelning av ärenden på mottagning- och serviceenheten. När ärendena är fördelade kallas 
vårdnadshavare av respektive handläggare. Det framgår även att det sker daglig avstämning 
under ett morgonmöte på mottagningsenheten, vilket är tänkt att minimera risken för att 
misstag i rutinen ska begås. Förste socialsekreterare på mottagnings- och serviceenheten 
drar även ut listor löpande för att säkerställa att samtliga ärenden tas om hand. 
 
Rutinerna avseende uppföljningar av placeringar av barn baseras på metodstödet BBIC  
(Barns behov i centrum)2. En rutin för handläggning avseende familjehemsplacering och 
privatplacering är framtagen och är senast reviderad 2016-04-27.  
Enligt uppgift följs placeringarna upp minst var 6:e månad vilket även står specificerat i 
rutinen. En uppföljning innebär enskilda samtal med barnen alternativt observationer av 
barnet om det är litet eller i vissa fall samtal med vårdnadshavare. Uppföljningar kan även 
innefatta samtal med familjehemmet alternativt med personal på HVB-hem eller annan 
institution. Det inhämtas även uppgifter från förskola och skola i de fall barnet är placerat i ett 
familjehem. 
 
Enligt uppgift håller förvaltningens mottagnings- och serviceenhet på att ta fram nya rutiner 
för anmälningar, och dessa rutiner ska kunna användas av utbildningsförvaltningen, 
ekonomiavdelningen och vuxenenheten vid anmälan om barn som far eller riskerar att fara 
illa. Det som kvarstår är att ansvarig enhetschef ska gå igenom rutinerna som därefter måste 
fastställas av nämnden. I intervjuerna framgår det att mottagnings- och serviceenheten 
prioriterar handläggning av inkomna orosanmälningar som gäller barn framför de som gäller 
vuxna. Det framförs även att förebyggande insatser saknas och behöver utvecklas. Enligt 
uppgift har det framförts till nämnden att det finns ett behov av fler familjebehandlare som 

                                                
2 BBIC, Barns behov i centrum, är ett arbetssätt som är framtagen av Socialstyrelsen. Arbetssättet baseras på socialtjänstens 
regelverk och ska ge stöd för socialtjänstens myndighetsutövare i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom 
sociala barn- och ungdomsvården.  
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kan fokusera på familjer med särskild problematik. Ett behov av att skapa bättre 
hemmaplanslösningar och utveckling av kommunens öppenvårdsinsatser har också 
framförts i intervju.  

4.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutinbeskrivningar, riktlinjer och övriga styrdokument 
för hantering av orosanmälningar respektive uppföljning av placerade barn.  

4.3. Rutiner och systematik avseende information till skola och förskola  

4.3.1. Iakttagelser 

Det framgår i intervjuer att det saknas dokumenterade rutiner för hur skola och förskola ska 
anmäla vid misstanke om att barn far illa. Enligt uppgift så har förvaltningen för arbete och 
välfärd bokat in ett möte med förskolechefer för att diskutera frågan vidare. Det framgick även 
att mottagning- och serviceenheten på eget initiativ har gått ut till skolor och förskolor för att 
informera om rutiner kring orosanmälningar för barn som far illa. Det finns en samstämmig bild 
inom förvaltningen för arbete och välfärd att anmälningsfrekvensen från skolor och förskolor 
bör höjas.   

 

I intervjuerna framkommer det att det finns olika uppfattningar gällande hur välförankrade 
rutinerna kring orosanmälningar är ute i verksamheterna. Utbildningsförvaltningen upplever att 
det finns en tillräcklig rutin och medvetenhet i förskolorna kring orosanmälningar. 
Mottagningsenheten upplever dock en problematik kring sena anmälningar. De ser också 
risker med att det framförallt är våld som anmäls och inte andra typer av händelser. Ett 
mönster att rektorn rutinmässigt skriver under orosanmälan och inte den som faktiskt är orolig 
för barnet har också noteras av förvaltningen för arbete och välfärd, vilket upplevs 
problematiskt. Mottagningsenheten har även påbörjat att skriva avvikelserapporter i de fall de 
noterar att ärenden inte anmälts på ett korrekt sätt. Från utbildningsförvaltningens sida 
framförs en önskan om att ta fram en kommungemensam anmälningsblankett för att 
underlätta processen kring orosanmälningar.  

 

Det finns framtagna riktlinjer för hur skolor ska agera när barn placeras i andra kommuner.  
Där framgår det hur enhetschefen på Resurscenter som ligger under utbildningsförvaltningen 
ska se till att den mottagande skolan får information om barnets tidigare skolgång samt hur 
de ska följa upp skolgången i den nya skolan.  

4.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det inte finns tillräckliga rutiner och systematik avseende information till 
skola och förskola kring anmälningsskyldigheten. Vi anser också att rutiner för anmälningar 
av barn som far illa på skolor och förskolor är otillräckliga. Detta riskerar medföra att 
anmälningar kan inkomma för sent och att utredning och insatser inte inleds i tid. Vi bedömer 
att det finns ett behov av att öka anmälningsfrekvensen från skola och förskola. 
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4.4. Uppföljning av placerade barn  

4.4.1. Iakttagelser 

Enligt vad som framkommer finns det inte något utvecklat ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom socialtjänstområdet. Enligt vad som framkommer i intervjuer sker heller 
ingen systematisk kvalitetsutvärdering.  
 
Det framgår dock i intervjuer att genom de regelbundna uppföljningarna av placerade barn 
som görs så skapas det en medvetenhet kring vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra. Exempelvis är förvaltningen för arbete och välfärd medvetna om att 
institutionsplaceringar har varit otillräckliga och att det finns specifika placeringar som kostar 
onödigt mycket. Detta ska enligt uppgift ha återrapporterats till nämnden.  

4.4.2. Bedömning 

Enligt vår bedömning saknas en systematisk uppföljning av placerade barn som kan ligga till 
grund för förbättringsarbete avseende kvaliteten. Vi ser ett behov av att på ett mer 
systematiskt sätt följa upp för att på så sätt öka kvalitén i den sociala barnavården. Vi vill i 
sammanhanget påminna om det krav på systematiskt kvalitetsarbete som åligger nämnden 
enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta 
ska inkludera egenkontroll (uppföljning) och systematiskt förbättringsarbete.  
 

4.5. Återrapportering till nämnd 

4.5.1. Iakttagelser 

I den senaste delårsrapporten för förvaltningen arbete och välfärd som avser perioden 2017-
01-01 – 2017-08-31 framkommer det att det sker en återrapportering med avseende på 
hanteringen av orosanmälningar och uppföljningar av placerade barn. En ökning av 
placeringar av barn och ungdomar har noterats i delårsrapporten. Det konstateras att det är 
viktigt att öka de förbyggande insatserna för barn och att samarbetet med 
utbildningsförvaltningen måste förstärkas för att på så sätt identifiera vilka barn som inte mår 
bra. Detta för att minska framtida placeringar. Det framgår även att det finns ett behov av att 
förstärka kompetensen inom öppenvården. Enligt uppgift rapporteras en uppföljning av 
placerade barn till nämnden minst var 6:e månad. Rapporteringen baseras på BBIC:s 
formulär Övervägande som kan användas för uppföljningar av placerade barn. I formuläret 
dokumenteras uppgifter om barnets utveckling och aktuella behov.  
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har tagit fram en plan för intern kontroll som del av 
verksamhetsplanen 2017. Där framgår det att rutinerna för samarbete med socialtjänsten ska 
följas upp en gång årligen där kontrollansvaret ligger hos verksamhetschefen för grundskola. 
Riskbedömningen är klassad som 12 av 16 vilket innebär att om något inträffar är det 
kännbart (3 av 4) och sannolikheten att det inträffar är bedömd som sannolik (4 av 4). I 
nämndens resultatrapport står det specificerat att nämnden redovisar sin uppföljning av 
intern kontroll per 2017-08-31. Granskarna har inte erhållit efterfrågad uppföljning. Enligt 
uppgift planeras uppföljningen redovisas i samband med årsbokslutet.  
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4.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att återrapporteringen till nämnden kring hantering av orosanmälningar och 
uppföljning av placerade barn är tillräcklig.  
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5. Stickprovsundersökning 

Inom ramen för granskningen har en stickprovsundersökning av förhandsbedömningar 
genomförts. Syftet har varit att undersöka efterlevnaden av socialtjänstlagen och 
Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller handläggning och dokumentation i ett antal 
aspekter. Urvalet har varit av slumpkaraktär och rymmer 15 förhandsbedömningar från 
mottagningsenheten med beslut att inte inleda utredning och fem ärenden där utredning 
påbörjats eller är pågående mellan 2017-03-01 och 2017-08-31. Resultatet av undersökningen 
framgår i sin helhet i bilaga 2.   
 

5.1. Iakttagelser 

5.1.1. Hantering av anmälan 

Enligt (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) ska dokumentation av en anmälan innehålla uppgifter om: 
 

 vad saken gäller, 
 vem eller vilka som uppgifterna avser, 
 vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt, 
 när och hur uppgifterna har lämnats till nämnden, och 
 namn och befattning eller titel på den som har tagit emot uppgifterna. 

 
   (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 
 

Kraven på hantering av anmälningar har överlag uppfyllts i undersökta stickprov. I samtliga 
anmälningar har det dokumenterats vad saken gäller och för vem eller vilka som uppgifterna 
avser. I alla stickprov med ett undantag där uppgiftslämnaren är anonym framgår det vem som 
lämnat uppgifterna. När och hur anmälningarna har mottagits finns också dokumenterade med 
ett undantag där det inte framgår hur uppgifterna har lämnats. Namn på den som mottagit 
anmälan framgår i samtliga stickprov. I fem av de tjugo undersökta stickproven saknas dock 
befattning/titel på den som tagit emot anmälan. Som ett allmänt råd anger Socialstyrelsen att 
det bör framgå av dokumentationen att nämnden har kontrollerat med uppgiftslämnaren att 
muntliga uppgifter har uppfattats korrekt (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §). Granskningen visar att i 
tre av de sju fall där anmälan tagits emot muntligen så framgår det inte om uppgifterna har 
kontrollerats med anmälaren.  
 
Socialstyrelsens allmänna råd anger att den som har gjort anmälan bör informeras om att 
anmälan tagits emot och av vem (SOSFS 2014:6). Vidare bör anmälningspliktiga anmälare 
informeras om möjligheten till återkoppling om huruvida en utredning har inletts, inte har inletts 
eller redan pågår (SOSFS 2014:6). I två av de 13 stickprov som har tagits emot skriftligen så 
framgår det att anmälaren har informerats.  

5.1.2. Skyddsbedömning 

När en anmälan som rör barn eller unga kommer in ska en omedelbar skyddsbedömning göras 
samma dag.3 Detta ska dokumenteras och innehålla uppgifter om: 

 vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av omedelbart skydd, 
 vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens 

bedömning, 

                                                
3 Eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent på dagen. 
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 när bedömningen har gjorts, samt 
 namn och befattning eller titel på den som har gjort bedömningen. 

 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

 
En skyddsbedömning är dokumenterad i samtliga undersökta stickprov. Det finns I två av fallen 
är den formulerade bedömningen av standardkaraktär, det vill säga att de inte hänvisar till 
omständigheterna i det enskilda fallet. Generellt är även motiveringen till de individuella 
bedömningarna korta, en till tre meningar. Gällande de faktiska omständigheterna och 
händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning så finns det 
dokumenterat i samtliga stickprov med ett undantag. Namn på tjänsteman som utfört 
skyddsbedömningen har angivits i samtliga fall. Dock så saknas det befattning/titel i tre av 
fallen. Det framgår när skyddsbedömningen är gjort i samtliga stickprov.  
  

5.1.3. Beslut att inte inleda utredning  

Om nämnden efter en förhandsbedömning beslutat att inte inleda en utredning enligt SoL, ska 
detta dokumenteras med uppgifter om: 
 

 att en utredning inte inleds, 
 skälen för nämndens beslut, 
 beslutsdatum, och 
 namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet. 

 
Om förhandsbedömningen gäller ett barn, och barnet inte själv har kommit till tals, ska anledningen 
till detta dokumenteras.(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 
Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton 
dagar efter det att anmälan har kommit in. (SoL 11 kap 1a §)  

 
 

Fyra av de tjugo anmälningarna avser redan pågående utredningar. I ett av stickproven 
påbörjas en utredning. I de resterande femton undersökta förhandsbedömningarna anges att 
utredning inte inleds. Skäl för beslut saknas i två av de femton ärenden där utredningen inte 
inletts. I två av besluten noterar vi att formuleringarna inte är gjorda med utgångspunkt i det 
enskilda ärendets karaktär, utan är mer av standardkaraktär. Genomgående så är 
beslutsdatum, namn och befattning dokumenterat.  
 
I de fall barnet inte kommit till tals under förhandsbedömningen ser vi ett exempel på att det 
saknas angiven anledning till detta. Genomgående har förhandsbedömningarna genomförts 
inom 14 dagar. I urvalet finns en förhandsbedömning som tog 14 dagar.  
 
 
I förarbeten såväl som i JO-beslut betonas att en förhandsbedömning inte är en mindre 
utredning utan just en bedömning av om en utredning ska inledas eller inte.4 I de undersökta 
stickproven finns inte uppgifter som tyder på att några hembesök gjorts, eller att uppgifter 
hämtats in från utomstående.  
 

                                                
4 Prop. 1979/80:1 s. 400, jfr Prop 2012/13:10 s. 58, samt JO 3870-1997, 1095-1994, 1209-2011, 2914-
2011 och 3986-2013. 
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5.2. Bedömning 

Vår bedömning är att nämndens hantering av orosanmälningar i stort uppfyller kraven i 
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller handläggning och 
dokumentation. Vi menar dock att formuleringarna i skyddsbedömningen respektive 
bedömningen att inte inleda utredning är knapphändiga och bör formuleras tydligare utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. Vi ser även förbättringsmöjligheter gällande 
återkoppling till anmälare om att anmälan har tagits emot och att anmälare bör informeras 
om möjligheterna att få återkoppling i ärendet.  
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6. Sammanfattande bedömning 

 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns ändamålsenliga rutinbeskrivningar, riktlinjer 
och övriga styrdokument för att hantera orosanmälningar och uppföljningar av placerade 
barn. Vi bedömer också att ansvarsfördelningen avseende arbetet är tydligt definierat och 
förankrat i organisationen. I flera delar bedömer via att nämnden för arbete och välfärd 
uppfyller de krav från socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskriver när det gäller 
handläggning och dokumentation även om vissa förbättringspunkter har identifierats. AV-
nämnden följer enligt vår bedömning inte fullt ut bestämmelserna om att en särskilt utsedd 
socialsekreterare ska sköta kontakterna med barn placerade i familjehem. Vi har också 
identifierat att det finns ett behov av bättre systematik avseende uppföljning av placerade 
barn som kan ligga till grund för förbättringsarbete avseende kvalitén i den sociala 
barnavården. Återrapporteringen till nämnden kring hantering av orosanmälningar och 
uppföljning av placerade barn finner vi tillräcklig. Formuleringarna i skyddsbedömningen 
respektive bedömningen att inte inleda utredning är knapphändiga och bör formuleras 
tydligare utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 
 
Vi bedömer att det inte är säkerställt att skolor och förskolor informeras tillräckligt kring 
anmälningsskyldigheten när barn far illa eller riskerar att fara illa. Rutinerna kring 
anmälningar avseende barn som far illa i skola och förskola måste förbättras.  
 

Revisionsfråga Svar 

Finns det ändamålsenliga 
rutinbeskrivningar, riktlinjer och övriga 
styrdokument för hantering av 
orosanmälningar respektive uppföljning 
av placerade barn?  
 

Ja 
 

Är organisation och ansvar avseende 
hantering av orosanmälningar respektive 
uppföljningar av placerade barn väl 
definierade och dokumenterade? 
 

Ja 
 

I vilken mån finns rutiner och systematik 
avseende information till skola och 
förskola kring anmälningsskyldigheten 
och rutiner för anmälningar av barn som 
far illa? 
 

Rutiner och systematik avseende information till skola 
och förskola kring anmälningsskyldigheten och rutiner 
för anmälningar av barn som far illa bedöms vara 
otillräckliga. 

Uppfyller nämnden för arbete och välfärd 
hantering av orosanmälningar kraven i 
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens 
föreskrifter när det gäller handläggning 
och dokumentation? 
 

Vår bedömning är att nämndens hantering av 
orosanmälningar i stort uppfyller kraven i 
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter när 
det gäller handläggning och dokumentation. Vissa 
förbättringspunkter har identifierats.  

I vilken mån ligger uppföljningen av 
placerade barn till grund för 
förbättringsarbete avseende kvaliteten i 
den sociala barnavården?  
 

Enligt vår bedömning utförs inte en systematisk 
uppföljning av placerade barn som kan ligga till grund 
för förbättringsarbete avseende kvalitén i sociala 
barnavården.  

Är återrapporteringen till nämnden kring 
hanteringen av orosanmälningar 

Ja 
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respektive uppföljning av placerade barn 
tillräcklig? 
 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd att: 

 Genom en systematisk uppföljning säkerställa att uppföljningen av placerade barn 

även kan ligga till grund för förbättringsarbete avseende kvaliteten i den sociala 

barnavården. 

 Säkerställa efterlevnad av kravet på särskilt utsedd socialsekreterare för 

familjehemsplacerade barn. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd och 
nämnden för barn, ungdom och skola att i samråd: 
 

 Säkerställa att det finns rutiner och systematik avseende information till skola och 

förskola kring anmälningsskyldigheten och rutiner för anmälningar av barn som far 

illa. 

 Löpande följa och analysera anmälningsfrekvensen från skola och förskola och vidta 

åtgärder om anmälningar inte bedöms ske i tid och i tillräcklig omfattning.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för barn, ungdom och skola att: 
 

 Säkerställa spridning och implementering av gemensamma rutiner för anmälningar 

avseende barn som far illa. 

 

 

Karlshamn den 17 november 2017 

 

Per Arvedson    Johanna Edlund  
EY    EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Förvaltningschef för förvaltningen arbete och välfärd 

 Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 

 Förste socialsekreterare på mottagning- och serviceenheten 

 Förste socialsekreterare på utredningsenheten barn och familj 

 
 
Dokument: 
 
Nämndplaner  
Verksamhetsplaner  
Delårsrapporter  
Rutin för förhandsbedömningar 
Rutin för handläggning avseende familjehemsplacering och privatplaceringar 
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Bilaga 2: Resultat av stickprovsundersökning förhandsbedömningar 

 

  Ja Nej Framgår 
ej 

Ej 
aktuellt 

Kommentar 

Det anges vad saken gäller  20         

(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

Det anges vem/vilka anmälan 
avser 

20         

(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

Uppgiftslämnare framkommer 19 1*     * Uppgiftslämnare var 
anonym 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

Det anges när och hur 
uppgifterna lämnats 

19 1*     *Framkommer när men inte 
hur 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

Det anges namn + 
befattning/titel på den som tagit 
emot anmälan 

15 5*     * Framkom vem men inte 
vilken befattning 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

Muntliga uppgifter har 
kontrollerats med anmälare/ 
anonym anmälare per telefon 
har anmodats att återkomma 

4   3 13* *Uppgifter togs emot 
skriftligen 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §, 
SOSFS 2014:6) 

Informerat anmälare om att 
anmälan tagits emot 

2 4 6 8* *Anmälan har tagits emot 
personligen eller per 
telefon.  

(SOSFS 2014:6) 

Anmälaren har informerats om 
möjligheterna att få återkoppling 
(SOSFS 2014:6) 

3 5 9 3* *Information på annat sätt 

Skyddsbedömning: Det framgår 
vilken bedömning som gjorts av 
behovet av omedelbart skydd  

20         

(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 
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Skyddsbedömning: Det anges 
vilka faktiska händelser och 
omständigheter som ligger till 
grund för bedömningen 

17 1   2* *Ej relevant för pågående 
utredning samt information 
på annat sätt.  

(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

Skyddsbedömning: Det anges 
när bedömningen är gjord  

20         

(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

Skyddsbedömning: Namn + 
befattning/titel på den som gjort 
bedömning 

17 3*     *Befattning framgår ej 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

Det anges att utredning inte 
inleds 

15     5* * Pågående utredning 
alternativt att utredning 
inleds 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

Skäl för beslut att inte inleda 
utredning anges 

15     5   

(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

Skäl för beslut att inte inleda 
utredning är formulerade med 
utgångspunkt i det enskilda 
ärendets karaktär (dvs ej 
standardformulering) 

13 2*   5 *Standardformulering 

 (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

Beslutsdatum anges 16     4* *Pågående utredning 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

Namn + befattning/titel på den 
som fattat beslutet 

16     4* *Pågående utredning  

(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

Anledning till att barnet själv inte 
kommit till tals 

12   1 7* *2 av barnen har fått 
komma till tals. Resterande 
är i en pågående utredning (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

Förhandsbedömning gjord inom 
14 dagar  

16*     4 *Varav 1 tog 14 dagar 

(SoL 11 kap 1a §) 

Det anges skäl för längre tid än 
14 dagar 

      20* *Samtliga 
förhandsbedömningar 
gjordes inom 14 dagar (SoL 11 kap 1a §) 

Uppgifter har hämtats in från 
utomstående, hembesök etc 

  15   5* *Pågående utredning 
alternativt att utredning 
inleds (Prop. 1979/80:1 s. 400, Prop 

2012/13:10 s. 58, SoS 2015 
Handläggning och 
dokumentation s 372ff m m) 
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