
Socialnämnden Kallelse - Kungörelse
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Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 29 september 2021, kl. 09.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Respektive partigrupp anordnar själva sina gruppmöten.

Förslag till justerare
Ordinarie: Harke Steenbergen (S) Ersättare: Katarina Linnarsson Utne (Fi)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Under rådande pandemi och med anledning av de restriktioner som råder, har presidiet

beslutat att stänga dagordningens alla punkter för allmänheten.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 7, Ej offentliga 8

Nr Diarienummer Ärende

Information från föredragande

1 SN.2021.34 Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

www.gnesta.se
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Beslutsärenden kommunfullmäktige

2 SN.2021.34
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS - kvartal 2

Beslutsärenden socialnämnden

3 SN.2021.73 Delårsrapport SN 2021 (kompletteras senare)

4 SN.2021.42
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av

styreslen och nämndernas ansvarsutövande 2020

5 SN.2021.61
Revisionsrapport - Granskning av insatser mot psykisk

ohälsa bland barn och unga

6 SN.2021.4 Redovisning av delegationsbeslut

7 SN.2021.5 Anmälningsärenden

Förvaltningschefen informerar

8 SN.2021.6 Förvaltningschefen informerar

Ingrid Jerneborg Glimne Marie Solter

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2021-09-22
Diarienummer: SN.2021.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
För andra kvartalet 2021 finns 9 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 1 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Ärendebeskrivning
I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens beslut som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapporten ska anges vilka typer
av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. I förarbetena framgår vidare att statistikrapporten som lämnas till
fullmäktige ska ut formas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda
inte lämnas ut. Rapporten kan efter begäran lämnas ut till allmänhet och media. Enligt
förarbetena ska det därför inte gå att härleda vilka personer besluten gäller och
nämnden ska inte ange skäl till varför de rapporterade besluten inte är verkställda,
eftersom det inte är tänkt att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.

Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer
och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdagen. Kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift) om beslut
inte verkställs inom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall och
beroende på omständigheterna.
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Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet Beslut om insats

fattat

Typ av insats Kommentar

Biståndsenheten 2020-06-23 Boende vuxna LSS Ärendet avslutas

2021-05-06 av

handläggaren.

Ärendet avslutat

utan att verkställas.

Biståndsenheten 2020-03-04 Kontaktperson LSS Erbjudande om

verkställighet

pausad på kunds

begäran.

Kontinuerlig

kontakt i ärendet.

Biståndsenheten 2020-04-21 Boende vuxna LSS Erbjudits plats.

Tidsfrist löpt ut,

Ärendet avslutat.

Biståndsenheten 2020-04-03 Kontaktperson LSS Beslut verkställt, 1

maj 2021

Biståndsenheten 2020-09-23 Boende vuxna LSS Beslut verkställt 19

juli 2021. (3

kvartalet)

Biståndsenheten 2020-10-21 Kontaktperson LSS Tackat nej till

erbjudande.

Biståndsenheten 2020-10-28 Avlösarservice i

hemmet, LSS

Avvaktar

verkställande enligt

den enskildes

begäran.

Biståndsenheten 2021-03-05 Särskilt boende Är på korttids i

väntan på plats på

särskilt boende.

Biståndsenheten 2021-03-25 LSS-boende Önskar specifik

verkställighet och

vill ej ha annat

erbjudande.
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Bedömning

 Antal rapporterade beslut är 9 varav 2 beslut har verkställts.

 Två beslut har avslutats, på egen begäran.

Fem beslut återstår att verkställa.

1. Gällande två av besluten har god man/vårdnadshavare kontaktat kommunen
med önskan om att avvakta verkställande på grund av personliga skäl.
Kommunen planerar för kontinuerlig avstämning med de enskilda i dessa
ärenden.

2. Ett beslut rör en person som har valt att tacka nej till erbjudande.

3. Ett beslut gäller en person som är på korttids i väntan på plats på särskilt
boende. Har sökt förhandsbesked i annan kommun och inväntar svar från den
andra kommunen.

4. En person önskar specifik verkställighet och vill ej ha annat erbjudande.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och

omsorg (IVO) ansöker om att Socialnämnden ska åläggas betala en särskild avgift

enligt 28 a § lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) eller enligt

16 kap 6 a § Socialtjänstlagen och om Förvaltningsrätten beslutar att bifalla denna

ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-22
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Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2021-09-10
Diarienummer: SN.2021.42

Socialnämnden

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelsen och nämndernas
ansvarsutövande 2020

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden tar del av PwC:s grundläggande granskning av styrelsen och

nämnderna 2020, och vidtar åtgärder i den egna nämnden utifrån de

rekommendationer PwC föreslår.

Sammanfattning
PwC har genomfört en grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas

förvaltning utifrån kommunallagen och god revisionssed. För att utveckla

verksamheten lämnas följande rekommendationer till socialnämnden:

· säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra

uppföljning av resultat under året och vid årets slut.

· säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt

med budget.

Ärendebeskrivning
PwC har genomfört en grundläggande granskning huruvida kommunstyrelsens och

nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Gjorda iakttagelser,

bedömningar och rekommendationer redovisas i sin helhet i bifogad rapport.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt),

gult (delvis) och röd (otillräckligt). Revisorerna önskar svar från styrelsen och

nämnderna senast 2021-09-14. Socialnämnden har sökt och erhållit anstånd till 2021-

10-31. Socialnämnden har tagit del av den grundläggande granskningen och kommer

vidta åtgärder utifrån PwC:s rekommendationer.
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Förvaltningens synpunkter
De frågor där socialnämnden erhåller signalfärgen gul är kopplade till områden som

berör mätbara indikatorer, avsaknad av prognostiserad måluppfyllelse och därmed

åtgärder i delårsrapporten samt avsaknad av samlad bedömning för respektive

inriktningsmål i årsredovisningen.

Vad gäller mätbara indikatorer betonar PwC att nämnden har angett vilka indikatorer

som används för att mäta måluppfyllnaden. Några indikatorer innehåller målvärden

eller formuleringar som gör dem mätbara. För att utveckla verksamheten kommer

socialnämnden i den kommande Framtidsplanen i största möjliga mån använda sig

utav resultatindikatorer som finns i Kolada och ange målvärden. Detta kommer ge en

tydligare måluppföljning.

Vad gäller avsaknad av prognostiserad måluppfyllelse och därmed åtgärder i

delårsrapporten betonar PwC att nämnden gör uppföljning av uppdrag och

lägesrapport för indikatorer men ingen prognostiserad måluppfyllelse. Under våren

2021 följde nämnden upp Framtidsplanen 2021-2023 där respektive uppdrag

bedömdes utifrån en färgskala, grön, gul och röd. Där grön symboliserar att uppdraget

är klart, gul att uppdraget är pågående och röd att uppdraget inte är påbörjat. Syftet är

att uppföljningen ska underlätta den prognostiserade måluppfyllelsen till kommande

delår och årsredovisning. Samt, ge nämnden en möjlighet att vidta åtgärder där det

behövs. Nämnden kommer utveckla arbetet med uppföljning av Framtidsplanen och

dess mål och uppdrag. Ett första steg är att ta fram en process med tillhörande rutin för

att uppföljningen ska bli standardiserad.

Under våren 2021 införde nämnden "Redovisning av nyckeltal" som redovisas

kvartalsvis. Redovisningen innehåller bland annat nyckeltal som beskriver inflödet av

biståndsbeslut enligt SoL och LSS, inflödet av orosanmälningar och diverse led- och

utredningstider. Nämnden kommer utveckla redovisningen och tillföra fler lokala och

demografiska nyckeltal. Detta kommer ge nämnden tydligare underlag inför beslut och

åtgärder.

För att ytterligare utveckla arbetet med uppföljning och analys har nämnden infört en

årlig workshop inför framskrivningen av den årliga Framtidsplanen. Under

workshopen formulerar nämnden mål och säkerställer att målen är uppföljningsbara

genom mätbara indikatorer. Samt, anger målvärden på indikatorerna som nämnden

vill uppnå för medborgarna/brukarna. Detta kommer innebära att indikatorerna blir en

del av nämndens ordinarie styr- och uppföljningssystem.

Socialnämnden erhåller signalfärgen röd på frågan om nämnden har uppsatta mål för

ekonomin. I den kommande Framtidsplanen kommer nämnden ange en indikator för

ekonomin, där målet är att verksamheten ska uppnå budgeterat resultat.
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För att verksamheten ska uppnå budgeterat resultat krävs en omfattande arbetsinsats.

Man behöver bland annat se över intäktssidan, hur nämnden hanterar statsbidrag och

utveckla en tydlig och förankrad uppföljningsstruktur.

Sammantaget är ett övergripande utvecklingsområde för nämnden och förvaltningen

att skapa en kultur för resultatstyrning. Detta behöver göras genom delaktighet och

kommunikation för att socialnämndens mål och indikatorer ska få genomslagskraft

vertikalt i organisationen, från nämnden till den enskilde medarbetaren.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara nödvändigt för detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-10

2. PwC Grundläggande granskning av styrelsen och nämndernas ansvarsutövande

2020

Lena Karlsson Leksell Ida Claesson

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Sändlista
~ Kommunchef Gnesta kommun

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen Gnesta kommun

~ Gnesta kommuns revisorer
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Rekommendationer 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden: 

• Säkerställ att nämndens/styrelsens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året 
och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov. 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till kommunstyrelsen: 

• Utveckla arbetet med riskanalyser i syfte att säkerställa att de moment som väljs ut till kontroller i 
internkontrollplanen är av hög relevans. 

• Säkerställ att kommunstyrelsen utvecklar egna specifika kontrollområden i internkontrollplanen 
• Säkerställ att uppföljning av internkontrollplanen och dess moment tydliggörs så att resultat för kontrollområdena 

framgår 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till socialnämnden: 

• Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med budget 

Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 April 2021 
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Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll? 

Granskningen omfattar följande granskningsområden: 

1. Styrning, kontroll och åtgärder. 
2. Måluppfyllelse för verksamheten. 
3. Måluppfyllelse för ekonomin 

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

För kommunstyrelsen tillkommer även separat granskningsområde avseende intern kontroll. 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2020. 

Metod och avgränsning 

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. 1 tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. 1 
övrigt se "syfte och revisionsfrågor". 

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt). 
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Övergripande riktlinjer 

1.11 Framtidsplan 2020-2022 Gnesta kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-02 

Stvrninq 

In.rör varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade 
styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, 
tillJelade ramar samt investeringsbudget och utvalda styrningsprinciper. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för 
uppföljning av mål och ekonomi. 

Fullmäktiges inriktningsmål innefattar både nämndspecifika mål och sådana som är gemensamma för alla nämnder. De 
gemensamma målen skall utgöra ett grundfundament i respektive nämnds arbete. Ett av inriktningsmålen är En god 
ekonomi som innebär "God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar 
utveckling." 

Nämnderna beslutar i nästa steg om sin egen Framtidsplan med både egna mål, där det bedöms ingå i nämndens totala 
uppdrag, och bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Planen innehåller också en verksamhetsbeskrivning och 
indikatorer för uppföljning av målen samt en budget per verksamhetsområde. Verksamheterna/enheterna utgår därefter 
från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en 
ve rksamhetsplan/enhetsplan för respektive verksamhetsområde eller enhet. 
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Övergripande riktlinjer 

Ur Framtidsplan 2020-2022 Gnesta kommun beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-02 

Uapföljnina  

För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målens avsikter eller om det fordras en ändrad kurs på 
den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen och uppdrag i delårsrapporten och årsredovisningen samt i 
löpande information till nämnden i ett av nämnden beslutat flöde. 

Samtliga nämnder ska upprätta budgetuppföljning med prognos för helåret efter samtliga månader med undantag för 
januari och juni. Uppföljning till kommunstyrelsen sker per tertial. Delårsbokslut (augusti månad) och årsredovisning 
(december månad) redovisas för kommunfullmäktige. Uppföljning av investeringar till nämnderna och kommunstyrelsen 
ska ske efter april, augusti och december månad. 

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina 
befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas 
för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Vid större underskott ska redovisningen för åtgärder för budget i 
balans göras vid nästkommande nämndsammanträde. 

intern Kontroll (granskningsomraae tor Kommunstyrelsen) 

Nämnderna ska från och med 2019 i sina Framtidsplaner inrymma årliga internkontrollplaner som utgörs av 1-3 
prioriterade och nämndspecifika risker/kontrollområden som framkommer utifrån väsentlighets- och riskanalyser. Den 
löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kontrollplanen, genomförs i verksamheterna. Utvärdering görs i 
samband med att nämnderna godkänner respektive årsredovisning. 
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Sammanfattning 

Granskningsområde Revisionell 
bedömning 

Kommentar 

Ändamålsenlighet 
Baseras på revisionsfråga 5a 

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi konstaterar att uppföljning 
av mål och uppdrag görs men ingen samlad bedömning av 
måluppfyllelsen redovisas. 

Ekonomiskt tillfredsställande 
Baseras på revisionsfråga 5b 

Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: - 6 508 tkr. Vi konstaterar att uppföljning 
av ekonomiska mål och uppdrag görs men ingen samlad 
bedömning av måluppfyllelsen redovisas. Vidtagna åtgärder för 
ekonomi i balans har inte varit tillräckliga och ej heller följts upp 
av nämnden under det andra halvåret. 

Intern kontroll 
Baseras på revisionsfråga la, 2a, 
3-c, 4a-d 

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2020. Vi noterar att vissa mål 
saknar tydliga målvärden vilket försvårar uppföljning av 
måluppfyllnad och möjlighet att vidta åtgärder. Vi noterar vidare 
att vidtagna åtgärder för budget i balans har haft marginell effekt. 
1 uppföljning av nämndens internkontrollplan framkommer att sex 
nämndspecifika kontroller inte genomförts enligt plan/visat 
avvikelser. Av de kommunövergripande kontrollerna har brist 
identifierats i två av tre områden. Brister är i stor utsträckning 
hänförliga till avsaknad av chefsgrupp. 
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Sammanfattning 

Rekommendationer 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden: 

• Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med budget. 
• Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid 

årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov. 
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Granskningsiakttagelser 

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar 

1.Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet? 

 

Framtidsplan 2020-2022 för socialnämnden 
antagen 2019-12-11 § 62. 

2. 3udget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet? 

 

Framtidsplanen innehåller även driftbudget. 

Sex av fullmäktiges nio inriktningsmål tangerar 
nämndens uppdrag. För dessa har nämnden 
angett uppdrag i framtidsplanen. För 
inriktningsmålet En trygg vård och omsorg av hög 
kvalitet har även elva nämndspecifika mål 
antagits. 

3. V1å1 a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet? 

 

b)Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi? 

 

För fullmäktiges inriktningsmål En god ekonomi 
har nämnden angett ett uppdrag. 

c)Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul För samtliga inriktningsmål anges vilka indikatorer 
som används för att mäta måluppfyllnad. Några 
indikatorer innehåller målvärden eller 
formuleringar som gör dem mätbara, t ex att en 
indikator ska öka/minska. Indikator för de flesta 
inriktningsmål och tillhörande uppdrag är att 
enheternas aktivitetsplaner ska ha genomförts till 
100 %. 
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Granskningsiakttagelser 

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar 

4. Rapportering och 
åtgärder 

Gnesta kommun - Grundläggande 

a)Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden? 

E/T Nämnden följer kommungemensamma direktiv för 
rapportering. 

b)Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat? 

Gul I delårsrapporten görs uppföljning av uppdrag 
och lägesrapport för indikatorer men ingen 
prognostiserad måluppfyllelse framkommer. 
Ekonomiskt resultat och prognostiserad avvikelse 
redovisas. Månadsrapport per februari, mars och 
april är behandlad, där resultat framgår samt 
årsprognos per februari och april. Det 
framkommer inte i protokoll om övriga månaders 
budgetuppföljning med prognos upprättas enligt 
direktiv. 

c)Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten? 

Gul Då ingen prognos av måluppfyllelse görs i 
delårsrapporten framkommer inte heller tydliga 
behov av åtgärder. Av delårsrapport och 
årsredovisning framkommer hur arbetet med 
målen bedrivits. 

d)Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin? 

granskning av styrelse och nämnder 2020 

Gul På nämndens sammanträde 2020-05-27 § 24 ger 
nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag på handlingsplan till nämndens 
sammanträde i juni för att få en budget i balans. 
På sammanträde 2020-06-17 § 32 ger nämnden 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder enligt 
redovisad åtgärdsplan och att återkomma med en 
åtgärdsplan med konsekvensanalys till nämnden i 
augusti. På sammanträde 2020-08-26 godkänner 
sedan nämnden redovisningen av 
konsekvenserna i åtgärdsplanen. Vi kan dock 
notera att nämnden inte vidare under hösten 
behandlar effekten av åtgärder för budget i 
balans. I delårsrapporten är prognosen -6943 tkr i 
underskott. Underskottet för helåret uppgick 
sedan till -6508 tkr. Åtgärderna för budget i balans 
har således haft marginell effekt. April 2021 
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Grartskningsiakttagelser 

Revisionsfrågor Bedömning 

5. Måluppfyllelse a)Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul I Årsredovisning 2020 för socialnämnden, 
antagen 2021-03-31 § 10, framkommer ingen 
samlad bedömning för respektive inriktningsmål. 
Uppföljning av tillhörande mål, indikatorer och 
uppdrag görs i text. 

b)Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Nämnden redovisar ett underskott om 6 508 tkr, 
vilket framför allt förklaras av placeringskostnader 
för barn och unga, men vi kan också se att 
bemanningskostnaderna för förvaltningen i stort 
är en starkt bidragande faktor till resultatet. 
Resultatet avviker med 434 tkr från prognosen, 
och kan huvudsakligen förklaras av oförutsedda 
effekter på både intäkter och kostnader med 
anledning av Covid-19. Det görs ingen samlad 
bedömning av fullmäktiges inriktningsmål En god 
ekonomi i årsredovisningen. Uppföljning av 
tillhörande uppdrag och indikatorer görs i text. 

• ..;`• 
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Sammanställning revisionsfrågor 
Revisionsfråga KS BUN SBN SN 

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? 

 

Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet? 

. _ 

Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet? 

  

Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? 

 

Är målen uppföljningsbara (mätbara)? 

  

Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för ETT 
rapportering till nämnden? 

ETT E/T ETT 

Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat? 

 

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten? 

 

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin? 

  

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 
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2021-04-28 

Tobias Bjöörn 

 

Ellen Röllgårdh 

Uppdragsledare 

 

Projektledare 

pwc.se 

nna rapport har upprättats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Gnesta kommun revisorer enligt de villkor och 
un her de förutsättningar som framgar av beslutad projektplan.PNNC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
ell • r delar av denna rapport. 
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Socialnämnden

Revisionsrapport - Granskning av insatser mot
psykisk ohälsa bland barn och unga

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner PwC:s granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland

barn, och vidtar åtgärder utifrån de rekommendationer PwC föreslår.

Sammanfattning
PwC har genomfört en grundläggande granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland

barn och unga om barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att

ett förebyggande arbete och samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa hos barn

och unga.

För att utveckla samverkan mellan förvaltningarna har PwC lämnat följande

rekommendationer till socialnämnden:

• Fortsatt implementering av handbok.

• Säkerställ att socialförvaltningen arbetar förebyggande på samhälls-, grupp- och

individnivå.

• Säkerställ att det finns en samverkan kring kompetensutveckling för att minska

risken för att kompetens inte delas mellan verksamheter och att en verksamhet inte

faller mellan stolarna avseende kompetensutveckling. För att säkerställa

kompetensen hos berörd personal bör åtgärder vidtas som medför strukturerade

och systematiska utbildningsinsatser vilka är samordnande mellan berörda parter.

• Säkerställ att uppföljning av samverkan sker strukturerat.
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Ärendebeskrivning
PwC har genomfört en granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga

på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun. Syftet är att granska

om barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer ett förebyggande

arbete och om samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga.

Gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer redovisas i sin helhet i

bifogad rapport. Socialnämnden har tagit del av den grundläggande granskningen och

kommer vidta åtgärder utifrån PwC:s rekommendationer.

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden får signalfärgen röd gällande granskningen som rör om uppföljning av

att samverkan fungerar, för att säkerställa att och unga får tillgång till stöd och insatser

för att motverka/ behandla psykisk ohälsa. Inom ramen för granskningen har det inte

framkommit att uppföljning sker av samverkansarbetet i enlighet med

samverkansavtalet.

Pwc rekommenderar fortsatt implementering av handboken, samt säkerställa att

uppföljning av samverkan sker strukturerat. Gällande fortsatt implementering av

handboken konstaterar PwC att handboken nyligen är implementerad och därmed inte

har kunnat följas upp ännu. För att fortsätta arbetet med implementeringen förslår

förvaltningen att styrgruppen, som består av respektive förvaltningschefer utser en

arbetsgrupp som en gång om året ska arbeta gemensamt med att säkerställa att

informationen i handboken är aktuell. Styrgruppen följer upp att revidering har skett

och respektive förvaltningschef ansvarar för att chefer på respektive förvaltning

informeras om handboken och att dessa får i uppgift att sprida kunskapen vidare i

organisationen.

För att kunna säkerställa att samverkan sker på ett strukturerat sätt behöver

styrgruppen gemensamt identifiera hur nuläget ser ut och utveckla strukturer och

systematik för styrgruppens arbete där också en tydlig uppföljning ska ske minst 1 gång

per år. Ett årshjul behöver skapas där implementerings och utbildningsaktiviteter ska

ingå. Styrgruppen ska årligen sammanställa en kompetensplan och inom ramen för det

fortsatta arbetet. Tidsfaktorn behöver beaktas så att berörda medarbetare inom de olika

förvaltningarna tillsammans kan skapa samsyn kring förväntningar vad de olika

parterna inom respektive förvaltning kan bidra med. Gränssnitt gällande ansvar hos

respektive förvaltning behöver diskuteras och förstås.

Socialförvaltningen kommer tillsammans med utbildningsförvaltningen påbörja ett

arbete där socialförvaltningens öppenvård ska utveckla arbetssätt och metodik

tillsammans med skola och fritidsgård för att arbeta förebyggande med barn och

ungdomar.
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Socialnämnden får signalfärgen gul utifrån revisorernas fråga säkerställs tillräcklig

kompetens hos personal som möter barn och unga för att upptäcka psykisk ohälsa. Pwc

rekommenderar att arbeta vidare med att säkerställa att det finns en samverkan kring

kompetensutveckling för att minska risken för att kompetens inte delas mellan

verksamheter och att en verksamhet inte faller mellan stolarna gällande

kompetensutveckling. För att säkerställa kompetensen hos berörd personal bör

åtgärder vidtas som medför strukturerade och systematiska utbildningsinsatser vilka är

samordnade mellan berörda parter.

Förvaltningen förslår att styrgruppen avsätter resurser för att driva

kompetensutveckling och utbildningsinsatser tillsammans i båda förvaltningarna samt

att gemensamma kompetenshöjande utbildningar och temadagar sker.

Socialnämnden får signalfärgen grön utifrån revisorernas fråga om samverkan och

samsyn tydliggjorts i överenskommelser och/ eller rutiner internt och mellan

huvudmän som ansvarar för insatser till barn och unga. PwC rekommenderar att arbeta

vidare med att säkerställa att socialförvaltningen arbetar förebyggande på samhälls-,

grupp- och individnivå.

Förvaltningen föreslår att uppföljning sker av antal genomförda SIP möten, och att

detta följs som en indikator i internkontrollplanen och som sedan följs upp av

styrgruppen.

Förvaltningen har identifierat att en gemensam plattform behöver tas fram där

handboken, processer, rutiner samt utbildningsmaterial finns förvarat för att det ska

finnas lättillgängligt för berörda parter. Förvaltningens förslag är att detta ska finns

tillgängligt på intranätet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklistan

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara nödvändigt för detta ärende men styrgruppen

bör utse en arbetsgrupp som genomför en jämställdhetsanalys utifrån checklistan i

gemensam samverkan för att säkerställa att såväl kartläggningen av nuläget och

rekommendationerna framåt beaktar hur olika faktorer, kan påverka handläggningen,

samarbetet och insatser kring en individ. Det är också viktigt att synliggöra olika

gruppers behov av att nå fram med rätt förebyggande insatser, detta kan göras genom

målgruppskartläggningar.
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Revisionsrapport: Granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn 
och unga 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 
granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga. Syftet är att granska om barn-
och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att ett förebyggande arbete och 
samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till viss del säkerställer 
att ett förebyggande arbete och samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa hos barn och 
unga. 

Följande rekommendationer lämnas i rapporten: 
• Fortsatt implementering av Handbok 
• Säkerställ att socialförvaltningen arbetar förebyggande på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 
• Säkerställ att det finns en samverkan kring kompetensutveckling för att minska risken 

för att kompetens inte delas mellan verksamheter och att en verksamhet inte faller 
mellan stolarna avseende kompetensutveckling. För att säkerställa kompetensen hos 
berörd personal bör åtgärder vidtas som medför strukturerade och systematiska 
utbildningsinsatser vilka är samordnade mellan berörda parter. 

• Säkerställ att uppföljning av samverkan sker strukturerat. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för svar och till styrelsen och fullmäktige för 
kännedom. Rapporten har behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2021-06-09. 
Revisorerna önskar svar från barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden senast 
20 oktober 2021. 

Ink: 2;11 -06- 1 0 

Sune Åkerlind 
Ordförande 

Kjell Bernhardsson 
Vice ordförande 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 
granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till viss del 
säkerställer att ett förebyggande arbete och samverkan sker för att motverka psykisk 
ohälsa hos barn och unga. 

Vår bedömning baseras på bedömningen av de fem revisionsfrågorna i granskningen, 
vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller 
ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de respektive revisionsfrågorna framgår även 
under varje avsnitt i den löpande rapporten. 

Bedömningar mot revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar 

Är samverkan och 
samsyn tydliggjort i 
överenskommelser 
och/eller rutiner internt 
och mellan huvudmän 
som ansvarar för 
insatser till barn och 
unga? 

Uppfyllt 

Samverkan och samsyn bedöms tydliggjort i 
överenskommelser och/eller rutiner internt och 
mellan huvudmän som ansvarar för insatser till 
barn och unga. 

Samverkan med externa parter bedöms 
tydliggjort, även om vissa insatser eller strukturer 
för samverkan som erbjudits eller erbjuds, inte 
nått samtliga berörda. 

Samverkan internt inom kommunens 
verksamheter bedöms tydliggjort, särskilt med 
nyligen framtagen Handbok. 

Sker ett förebyggande 
och arbete inom 
elevhälsan? 

Sker ett förebyggande 
arbete inom 
socialtjänsten? 

Uppfyllt 

Det bedöms ske ett förebyggande arbete inom 
elevhälsan, med fastställd struktur genom 
hälsobesök och hälsoenkät. 

Det bedöms även ske ett förebyggande arbete 
inom skolan och socialtjänsten på både individ-
och gruppnivå genom samverkan inom 
Skolspåret och SSPF1. Kommunen kan genom 
dessa forum identifiera riskindivider och 
riskgrupper och rikta insatser gentemot dem. 

1  Skola, socialtjänst, polis och fritid. 
3 



Delvis uppfyllt 

Kompetens säkerställs delvis hos personal som 
möter barn och unga för att upptäcka psykisk 
ohälsa. 

Granskningen påvisar att utbildning har givits till 
berörda parter för att ge förutsättningar att 
uppmärksamma barn och unga som lider av 
psykisk ohälsa. Vi kan dock konstatera att det 
saknas en enhetlig styrning kring 
kompetensutveckling avseende psykisk ohälsa 
bland barn och unga Det bedöms även saknas 
samverkan kring kompetensutveckling vilket kan 
leda till att kunskap inte delas mellan 
verksamheter, och att verksamheter även faller 
utanför utvecklingen, om de inte aktivt väljer att 
ordna aktiviteter internt. 

För att säkerställa kompetensen hos berörd 
personal bör åtgärder vidtas som medför 
strukturerade och systematiska 
utbildningsinsatser vilka är samordnade mellan 
berörda parter. 

Ej uppfylld 

Inom ramen för granskningen har det inte 
framkommit att uppföljning sker av 
samverkansarbetet i enlighet med 
samverkansavtal. 

Det konstateras även att Handboken för 
samarbete mellan förvaltningen är nyligen 
implementerad och därmed inte har kunnat följas 
upp än. Detta ska dock inte ses som en brist i 
och med tillfället för granskningen. 

Säkerställs tillräcklig 

kompetens hos 

personal som möter 

barn och 

unga för att upptäcka 

psykisk ohälsa? 

Görs en uppföljning av 

att samverkan 

fungerar, för att 

säkerställa att och 

unga får tillgång till 

stöd och insatser för 

att motverka/behandla 

psykisk ohälsa? 

Rekommendationer 

• Fortsatt implementering av Handbok 

• Säkerställ att socialförvaltningen arbetar förebyggande på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 

• Säkerställ att det finns en samverkan kring kompetensutveckling för att minska risken 

för att kompetens inte delas mellan verksamheter och att en verksamhet inte faller 

mellan stolarna avseende kompetensutveckling. För att säkerställa kompetensen hos 

berörd personal bör åtgärder vidtas som medför strukturerade och systematiska 

utbildningsinsatser vilka är samordnade mellan berörda parter. 

• Säkerställ att uppföljning av samverkan sker strukturerat. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige ökar.2  Många ungdomar 
upplever svårigheter att hantera vardagen pga stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, 
depression och ångest. Flera unga, framförallt flickor, ges antidepressiva läkemedel. 

Att upptäcka tecken på psykisk ohälsa är viktigt för att tidigt kunna ge insatser och 
motverka hinder för utveckling och etablering i samhället. Kunskaper om hur psykisk 
ohälsa kan visa sig bör finnas hos de som möter barn och unga yrkesmässigt i skola, 
förskola och på barns fritid. 

Enligt skollagen har elevhälsan en roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete för att 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under goda förhållanden. Detta 
innebär bland annat att bedriva uppsökande arbetet och rådgivningsverksamhet för att få 
kännedom om barn och unga i behov av insatser, men även att utreda barn behov efter 
ansökan eller anmälan. 

Kommunen bör säkerställa att det finns rutiner och överenskommelser om samverkan 
internt och med hälsa- och sjukvården som visar gemensamma mål och en samsyn. Att 
samverkan ska ske regleras i förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och hälso-
och sjukvårdslagen. Detta är viktiga förutsättning för att säkerställa att behov av stöd och 
vård upptäcks i tid och att insatser ges ur ett helhetsperspektiv. 

Kommunens revisorer ser skäl att granska att detta säkerställs i kommunen. 

1.2 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet är att granska att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att 
ett förebyggande arbete och samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa hos barn och 
unga. 

• Är samverkan och samsyn tydliggjort i överenskommelser och/eller rutiner internt och 
mellan huvudmän som ansvarar för insatser till barn och unga? 

• Sker ett förebyggande och arbete inom elevhälsan? 
• Sker ett förebyggande arbete inom socialtjänsten? 
• Säkerställs tillräcklig kompetens hos personal som möter barn och unga för att 

upptäcka psykisk ohälsa? 
• Görs en uppföljning av att samverkan fungerar, för att säkerställa att och unga får 

tillgång till stöd och insatser för att motverka/behandla psykisk ohälsa? 

1.3 Revisionskriterier 

Olika regelverk och fullmäktiges beslut utgör underlag för granskningens bedömningar. I 
denna granskning är dessa: 

• Kommunallagen 

2  Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019 
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• Socialtjänstlagen 
• Skollagen 

1.4 Avgränsning 

Granskningen avgränsas till det ansvar som finns inom givna nämnder för barn och unga, 
0— 16 år. 

1.5 Metod 

Granskningen omfattar analys av relevanta styrande dokument i form av mål, riktlinjer och 
policydokument. 

Intervjuer har genomförts med 

• Förvaltningschef barn- och utbildning 
• Rektorer förskola och pedagogisk omsorg 
• Rektorer grundskola och grundsärskola 
• Verksamhetschef elevhälsa 
• Förvaltningschef socialtjänsten 
• Verksamhetschef för Stöd och vägledning 
• Verksamhetschef Utredning och stöd 
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2. Iakttagelser och bedömningar 
2.1 Är samverkan och samsyn tydliggjort i överenskommelser och/eller 
rutiner internt och mellan huvudmän som ansvarar för insatser till barn och 
unga? 

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. Det här regleras i lagstiftningen för såväl förskola och 
skola som polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen beskriver också att 
barn och ungdomar med psykiska och sociala problem är en grupp med särskilda behov 
av samverkan. 

SKR och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom 
området psykisk hälsa. Ett mål för arbetet är att förbättra och samordna insatserna för 
barns och ungas psykiska hälsa. Syftet är att alla verksamheter i kommuner, regioner och 
civilsamhället ska synkronisera sina insatser för att utnyttja resurserna effektivt och nå 
bättre resultat för barn och unga och deras familjer. 

Verksamheter som till exempel första linjen, förskola/skola och elevhälsan, BUP samt 
socialtjänsten behöver samordna sitt arbete för att ge barn och unga en god vård och 
insatser av god kvalité. SKR ger uttryck för att sociala investeringar och SIP (samordnad 
individuell plan) är verktyg som kommer väl till pass i detta arbete. Vi kan också notera att 
arbetet har resulterat i att ett flertal regioner i landet tillsammans med kommunerna 
upprättat överenskommelser som tydliggör de olika aktörernas insatser. Dessa 
överenskommelser utgör även en grund för att kunna följa upp samverkan och värdera om 
den har fungerat såsom tänkt. 

Vi kommer börja med en redogörelse av styrning och struktur för samverkan på 
länsövergripande nivå och därefter fortsätta med den kommuninterna nivån. 

Länsövergripande styrning 

Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunens vård 
och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. Länsstyrgruppen 
består av representanter från de nio kommunerna, regionen och FoU i Sörmland. 
Styrgruppen ska skapa förutsättningar för att invånarna i Sörmland får en likvärdig vård. 
Ett av närvårdens arbetsområden är samverkan kring barn och unga. Här samverkar 
hälso- och sjukvården i form av barn - och ungdomskliniken, habiliteringen, barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP), barnhälsovården och vårdcentralerna. Från kommunerna deltar 
socialtjänsten och förskola eller skola. 

En del av närvårdssamverkan är Arbetsgrupp Södra Bam3 , som är en arbetsgrupp 
sammansatt av representanter från regionen och kommunerna Gnesta, Nyköping, 
Oxelösund och Trosa. I arbetsgrupp Södra Barn lyfts samarbetsfrågor inom barnområdet 
med syfte att ge barn och unga i södra länsdelen ett bra stöd i samverkan. Gnesta kommun 
är representerad genom enhetschefen för Utredning och Stöd. 

3  Arbetsgrupper - södra länsdelen. Region Sörmland. Uppdaterad 2021-04-23. Hämtad från 
https://samverkan.reqionsormland.se/for-vardqivare/narvard/struktur-for-
narvardssamverkan/arbetsqrupper---sodra-lansdelen/ 
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Som ett komplement till närvårdssamverkan startade Region Sörmland (dåvarande 
landstinget Sörmland) och länets nio kommuner 2012, en samarbetsgrupp utifrån den 
nationella satsningen "PRIO Psykisk ohälsa - Plan för riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa". Gruppen, som kallas "PRIO-gruppen" består av de nio kommunerna och 
regionen. Samarbetsgruppen har tagit fram en handlingsplan4  för utveckling av insatser 
inom området psykisk ohälsa. Gnesta kommuns folkhälsosamordnare kontaktperson för 
PRIO-gruppen. 

Region Sörmland och dess kommuner har följande aktiviteter tillsammans: 

• Förebyggande och främjande insatser 
O S uicid prevention 

• Tillgängliga och tidiga insatser 
O Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser 

• Enskildas delaktighet och rättigheter 
O Kartläggning av vården av patienter med missbruk och allvarlig psykisk ohälsa 

i syfte att skapa en likvärdig vård i länet. 
• Utsatta grupper 

O Asylsökande och nyanlända 
• Ledning, styrning och organisation 

O Inventeringar av stödbehov 

Inom ramen för granskningen bedöms de två övre aktiviteterna aktuella; suicidprevention 
och tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser. Fokus för suicidprevention fokuserar på det 
hälsofrämjande arbetet. Det långsiktiga målet är att öka medvetenheten och kunskapen 
hos medarbetare och samarbetsparter, och under 2016 till 2018 var målet att höja 
kunskapsnivån genom utbildning och konferens. Region Sörmland var tillsammans med 
de nio kommunerna ansvariga för utvalda aktiviteter: MHFA6-utbildningar av instruktörer, 
utbildning av första hjälpare, utbildning av högstadieklasser i YAM6  och länsgemensam 
konferens i suicidkonferens. Regionen skriver i Analys och Handlingsplan 2016-2020 att 
de utbildat 32 MHFA-instruktörer och 30 YAM-instruktörer, samt att de ser olika ut i 
Sörmlands kommuner hur långt man kommit med utbildning av första hjälpare. 

4  Analys och handlingsplan för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa i Sörmland 
2016-2020. 

5  Mental Health First AID. Ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Utbildningen ger dig 
behörighet till att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Som en Första 
hjälpen-instruktör får du lära ut hur du känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och 
hur du bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Instruktörsutbildning i MHFA 
ges av huvudinstruktörer vid NASP. Hämtat från https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hialgen-till-psykisk-
halsa 
6  Youth Aware of Mental health. Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever 
som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap 
om psykisk hälsa. YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell 
intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. 
Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv 
och sina kompisar. Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Hämtat från 
https://ki.se/nasp/vouth-aware-of-mental-health-vam  
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Vid intervjuer med representanter från socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen i Gnesta kommun så framkommer det att de inte känner till 
regionens insatser avseende suicidprevention. De uttrycker att de inte har deltagit i 
regionens anordnade utbildningsinsatser. 

Avseende tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser är Regionens långsiktiga mål att tidigt 
upptäcka barn med autism och andra former av utvecklingsavvikelser för att tidigt kunna 
sätta in insatser som främjar barnets utveckling. Under 2016 till 2018 var målet att tillsätt 
projektledare, utbilda BVC och förskolepersonal i screening av tidig upptäckt samt att 
skriva avtal mellan Region Sörmland och de nio kommunerna. En utbildningsplan 
upprättades för BVC och förskolepersonal och alla länets kommuner har skrivit under 
överenskommelse om samarbete när det gäller insatser under förskoletiden7. Regionen 
ansvarar för att genomföra screening av tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser, erbjuda 
bedömning och utredning, informera och stödja föräldrar i strategier och förhållningssätt 
för att understödja barnets utveckling. Insatser som ska genomföras sker efter 
överenskommelse med förskola och hemmet. Kommunen och förskolan ansvarar för att 
medverka praktiskt till att barnet under dagen vid flertal tillfällen kan lära in och utöva 
färdigheter, enligt planering, samt att i arbetslaget avsätta tid för förberedelser, tillverkning 
av material och kunskapsöverföring, samt samordning med hemmet. 

Vid intervjuer med representanter från förskolan i Gnesta kommun framkommer att de har 
utvecklat ett samarbete med BVC och är, vid tillfället för granskningen, i starten av det 
samarbetet. Samarbetet innebär att det vid barnets tre-årskontroll vid BVC tas kontakt med 
förskolan, så att funktioner vid behov kan kopplas in vid förskolans verksamhet. 

Styrning inom kommunen 

Överenskommelse om samverkan finns mellan Vuxen- och omsorgsförvaltningen och 
Barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av Vuxen- och omsorgsnämnden och Barn-
och utbildningsnämnden8. 

Kommunfullmäktige antog 2019-06-17 om en Folkhälsoplan9  för Gnesta kommun. Det 
övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet sker med utgångspunkt i de åtta övergripande 
nationella målområdena för folkhälsa. Dessa är: 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskap, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7  Bilaga till Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar" gällande samarbete kring barn i behov av utökade insatser i samverkan 
mellan förskolan och regionen. 2017-03-28. 
8  From 190101 
9  Folkhälsoplan 2019-2021. Gnesta kommun. 2019-06-17 

1. 9 

pwc 



Gnesta kommun har valt att under 2019-2021 arbeta med insatser riktade mot mål 1, 2, 6 
och 7. I folkhälsoplanen framgår att ett särskilt fokus kommer att ligga på insatser riktade 
mot barn och unga. Följande områden har förvaltningarna gemensamt valt att arbeta med: 

• Familjecentralen som nav 
• Fokus F (förskoleklass) - år 6 
• Kunskaper om våld i nära relationer 
• ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) 
• Föräldraskapsstöd 
• Psykiskt och fysiskt välbefinnande 

Med utgångspunkt i det nationella målet "Det tidiga livets villkor" redogörs det att Gnesta 
kommun kommer att göras prioritering av följande insatser; 1) Familjecentralen som en 
samordnad mötesplats där föräldrar och barn får tillgång till ett lättillgängligt stöd från 
samhällets olika aktörer, riktade mot barn i åldern 0-6 år och deras familjer, 2) Aktiv strategi 
för att hantera skolfrånvaro samt 3) Föräldraskapsstöd inom ramen för Familjecentralen 
erbjuda utbildning och träffar. 

Under 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att hitta gemensamma och tidiga 
förebyggande åtgärder kring hur de tillsammans och med samverkande insatser bäst ska 
kunna ta hand om barn och unga för att minska framtida problem10. Bristande samverkan 
och förebyggande arbete framställs som orsaker till ökad psykisk ohälsa bland barn och 
unga i årsredovisningen. Risken fastställs hanteras genom att i samverkan öka kunskapen 
kring problematiken, arbeta med tidiga insatser, använda hemmaplanslösningar och 
utvärdera dessa. 

Under 2020 har en handbok tagits fram av representanter från elevhälsan och 
socialtjänsten. Handboken" fastställer föräldrars, skolans och socialtjänstens ansvar. 
Vidare beskriver handboken forum för kontakt mellan förvaltningarna, exempelvis genom 
rådgivning och konsultation från socialtjänsten och hur samverkan kring barn i behov av 
stöd organiseras i kommunen, både på övergripande nivå via Styrgrupp och på individuell 
nivå via VITS, SIP, Resursteam, SSPF, SIG och Skolspåret. 

• VITS är ett professionellt forum där regionens och kommunens verksamheter är 
representerade. Med vårdnadshavares samtycke kan en kortare frågeställning kring 
ett barn lyftas för diskussion, för gemensam planering och konsultation. Forumet kan 
även användas till ett kunskapsutbyte på mer generell nivå, verksamheterna 
emellan. 

• SIP12: Individer som har flera olika kontakter, exempelvis med BUP, skola och 
socialtjänst, har rätt att få hjälp med samordning av insatserna. Genom att alla träffas 
tillsammans för att bedöma barnets behov och hur de bäst tillgodoses, förenklas ofta 
samarbetet och även tillvaron för den aktuella familjen. För att hålla en SIP krävs 
samtycke från vårdnadshavare, som även medverkar på mötet. Individen behöver 
inte redan vara aktuellt på exempelvis BUP eller socialtjänst för att de ska bjudas in, 

10 Årsredovisning socialnämnden 2020. 
11  Skola och socialtjänst Handbok för samarbete. Gnesta kommun. 2020-09-10. 
12  SIP - samordnad individuell plan. I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns 
en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när 
de bedömer att insatser behöver samordnas. 
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det räcker att den som kallar bedömer att det finns ett behov av kontakt. Kallelse och 
dokumentation sker genom ett gemensamt verksamhetssystem, Prator. 

• Skolspåret är en arbetsmodell för att tidigt uppmärksamma och agera vid oroande 
frånvaro, i syfte att öka skolnärvaron och därmed skolresultatet. Som en del av detta 
finns en professionell arbetsgrupp bestående av kuratorer från barn- och 
utbildningsförvaltningen och öppenvården från socialtjänsten. Samtliga mentorer i 
Gnesta kommun ansvarar för att rapportera frånvaro och för att aktivt delta i det 
arbete som Skolspåret innebär. Insatser ska anpassas efter varje enskild elev och 
kan ske i form av stöd från båda förvaltningarna. För diskussion i arbetsgruppen 
krävs samtycke från vårdnadshavare. 

• Resursteam: I ärenden kring barn och elever som har komplexa och omfattande 
behov eller behov av akut karaktär kan ett mer intensivt stöd behöva sättas in. Detta 
sker genom att ett resursteam skapas kring eleven. Vilka som ska ingå i teamet 
varierar och styrs av behoven, dock utses en teamledare av rektor och 
verksamhetschef för den övergripande elevhälsan. Teamledaren är en professionell 
vuxen, ofta skolkuratorn, som har eller kan bygga en god och kontinuerlig kontakt 
med familjen. Teamledaren startar upp med en kartläggning av behov, i dialog med 
elev, vårdnadshavare och involverad personal. Kartläggningen ska beröra nuläge, 
mål, hinder, resurser och handlingsplan. Teamet träffas därefter regelbundet, 
förslagsvis varje vecka, och följer upp hur utvecklingen ser ut. Viktigt är att även 
betona det som fungerar och att bygga vidare på det. Rektor ska hållas informerad 
om arbetet och kan även ingå i teamet. Vid behov kan socialtjänstens öppenvård bli 
en del av resursteamet, som i övrigt består av exempelvis mentor/klasslärare, 
fritidspedagog, fritidsledare och EHT. Syftet med detta är att familjen får lättare att 
navigera i alla myndighetskontakter och att man med en helhetsbild och i 
samförstånd kan skapa skräddarsydda lösningar som ger ett gott resultat. 

• SSPF är en arbetsgrupp bestående av representanter från skola, socialtjänst, polis 
och fritid, inklusive chefer. Syftet är att genom en kontinuerlig mötesstruktur, var 
fjärde vecka, skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att 
barn och unga som riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Detta kan ske 
på individ eller gruppnivå. Gruppen har även en viktig funktion i brotts- och 
drogförebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. För att lyfta 
en enskild individ krävs samtycke från vårdnadshavare. Vid två tillfällen per termin 
förstärks arbetsgruppen av verksamhetschefer och rektorer från båda 
förvaltningarna. Diskussioner kring individer som har en extern skolgång ska föras 
med socialtjänst, polis, fritid och aktuell skola. 

• SIG: I de fall som SSPF, alternativ socialtjänst tillsammans med polis, har identifierat 
en ungdom som bedöms befinna sig i allvarlig risk avseende kriminalitet och 
missbruk, finns möjlighet att koppla ärendet till SIG, social insatsgrupp. Där sker 
samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid samt den ungdom som berörs 
och dennes vårdnadshavare. Socialtjänsten ansvarar för att koordinera arbetet och 
att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete 
och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes 
ordinarie verksamhet. Även externa myndigheter såsom sjukvård och 
Arbetsförmedling kan bli involverade. Den unge och vårdnadshavare behöver 
samtycka och önska SIG för att det ska bli aktuellt. 
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• EST— Effektiv samordning för trygghet. Här samverkar veckovis representanter från 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
kommunstyrelseförvaltningen samt polis och Gnesta Fastigheter. Samverkan sker 
kring trygghetsfrågor, däribland barn och ungas psykiska hälsa. Avstämningar sker 
kring nuläge samt gemensamma insatser och åtgärder på kort och lång sikt. Fokus 
ligger på förebyggande och främjande insatser med en aktivitetsplan inför 
kommande helg där vuxna från olika delar, även politiker medverkar för att skapa 
trygghet för barn och unga och där vi tidigt kan upptäcka de som behöver stöd. 

Samverkan mellan förvaltningarna beskrivs även av trygghetstriangeln. 

Gult läge 
Risker och oroande tendenser 

AMOK 
Styrgruppens ordinarie arbete sker inom det gröna området, området, i form av ett 
långsiktigt strukturellt förebyggande arbete. I händelse av att oroande tendenser 
observeras, på grupp- eller individnivå, kan kontakten behöva intensifieras. Det sker då 
inom det gula området. Det mest akuta är ett rött läge. Här föreligger behov av omedelbara 
förvaltningsövergripande insatser, där läget annars kan förvärras. Om ett rött möte begärs 
av båda eller den ena förvaltningen, ska alla parter skapa utrymme för att kunna träffas 
inom 1-2 arbetsdagar. Beslut att kalla till rött möte ska förankras hos någon i styrgruppen. 

Vid intervjuer med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen beskrivs 
samverkan fungera väl. Särskilt väl lyfts arbetet att strukturera samverkan utifrån 
färgskalan i trygghetstriangeln. Utmaning som framkommer vid intervjuer är samverkan 
med socialförvaltningen i individärenden, där ibland det upplevs finnas en gråzon mellan 
förvaltningarnas ansvarsområden, som inte överlappar varandra. Det upplevs saknas en 
gemensam ansvarsstruktur, och representanter från barn- och utbildningsförvaltningen 
upplever brister i återkoppling från socialförvaltningen kring individärenden. 

Representanter från socialförvaltningen lyfter vid intervjuer att samverkan är tydliggjort i 
styrning, och framförallt i den nyligen framtagna Handboken. De upplever en tydlig 
mötesstruktur mellan förvaltningarna där enskilda ärenden kan diskuteras, och 
färgkodningen för möten upplevs fungera väl. Representanter uttrycker vid intervjuer att 
det ställs höga förväntningar på samverkansparter kring barn och unga, även upplevt från 
andra samverkansparter gentemot socialförvaltningen, och dessa förväntningar stämmer 
ibland inte överens med lagstadgade ansvarsområden. Det upplevs grundas i en okunskap 
kring samverkansparternas resurser, mandat och uppdrag. 
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Bedömning 

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Samverkan och samsyn bedöms tydliggjort i överenskommelser och/eller rutiner internt 
och mellan huvudmän som ansvarar för insatser till barn och unga. Inom ramen för 
granskningen har dock framkommit att vissa insatser eller strukturer för samverkan som 
erbjudits eller erbjuds, inte nått samtliga berörda, såsom Regionens utbildningsinsatser 
kring MHFA och YAM. 

Samverkan internt inom kommunens verksamheter bedöms tydliggjort, särskilt med 
nyligen framtagen Handbok. Socialstyrelsen beskriver i Samverka för barns bästan  att för 
att samverkan ska fungera behövs tre komponenter; styrning, struktur och samsyn. 
Styrning handlar om organisering om samverkan, vilket bedöms finnas i kommunen. 
Struktur avser system för samverkan. Även detta bedöms finnas i Gnesta. Samsyn handlar 
om en gemensam värdegrund samt respekt och tillit för varandras uppdrag och 
kompetens. Här bedöms inom ramen för granskningen finnas en brist i Gnesta kommun, 
men att det även finns verktyg för att skapa en tydlig samsyn mellan förvaltningarna, 
däribland Handboken. Om implementeringsarbetet med Handboken fortlöper bedöms 
samsyn kunna nås mellan förvaltningarna. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att samverkan och samsyn är tydliggjort i 
överenskommelser och/eller rutiner internt och mellan huvudmän som ansvarar för 
insatser till barn och unga. 

2.2 Förebyggande arbete 

Särskilda bestämmelser om socialtjänstens förebyggande arbete finns beträffande 
missbruk och beroende samt barn och unga. När det gäller barn och unga regleras i 5 kap. 
1 § socialtjänstlagen bl.a. att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden samt bedriva uppsökande verksamhet och annat 
förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. I Statens offentliga 
utredning "Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst" beskrivs att ett 
socialt arbete som syftar till att förebygga sociala problem och social utestängning innebär 
att analyser och insatser inte enbart kan begränsas till individnivå. Fokus behöver ligga på 
bakomliggande faktorer och samspelet mellan samhälleliga förhållanden och människors 
villkor. Insatser kan med andra ord inte enbart ske på individnivå, utan behöver också ske 
på gruppnivå, riktat mot riskgrupper och individer i riskmiljö, samt på samhällsnivå. För att 
detta ska ske behöver det förebyggande perspektivet vara förankrat i en politisk strategi 
och i lokala prioriteringar, med tydliga mål och ska kunna bedrivas uthålligt med ett längre 
tidsperspektiv. 

Förebyggande insatser i samverkan 

Familjecentralen i Gnesta är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan regionen och 
kommunens socialförvaltning. Vid Familjecentralen finns öppen förskola, 
barnavårdscentral, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och familjebehandlare 
från socialtjänsten. Här sker ett förebyggande arbete genom att tidigt upptäcka de som är 

13  Samverka för barns bästa. En vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. 
Socialstyrelsen. ISBN 978-7555-081-7. 
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i behov av stöd och risker för psykisk ohälsa. Socialtjänsten har en kurator på plats på 
ungdomsmottagningen en dag per vecka, och erbjuder både drop-in och möjlighet till 
bokade besök. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller vid intervju att ett första steg för främjande 
och förebyggande insatser för barn och ungas psykiska hälsa är att säkerställa behörig 
personal. Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla personalens kompetenser. För vissa 
barn räcker det inte, och då lyfts en nära samverkan med elevhälsan fram. Kommunen har 
en central elevhälsa, ansvarig för elevhälsans medicinska insats. Den omfattar 
skolsköterskor, skolläkare samt tal- och språkpedagoger. På respektive skola fins en lokal 
elevhälsa som ingår i skolans arbetslag och de består av kuratorer och specialpedagoger. 
Elevhälsan har olika arbetsstrukturer på de olika skolorna, utifrån de lokala behoven. En 
utmaning som lyfts vid intervjuer är bristen av fast anställd psykolog inom elevhälsan. 

Elevhälsans medicinska insats innefattar hälsobesök i förskoleklass och årskurs 2, 4, 6, 
och 7, skolläkarbesök i årskurs 1, vaccinationer, medicinska uppföljningar samt digital 
hälsoenkät" i årskurs 4 och 7. 

Socialnämnden 

Representanter från socialförvaltningen lyfter vid intervjuer att mycket av deras 
förebyggande arbete sker i samverkan med andra aktörer, via exempelvis Skolspåret, 
SSPF och det kommunala aktivitetsansvaret. Representanter uttrycker att det upplever en 
generell brist kring just förebyggande insatser vid socialförvaltningen. 

Inom skolspåret involveras socialtjänsten genom närvaroteamet15. Närvaroteamet är ett 
kommunövergripande team som arbetar med problematisk skolfrånvaro på alla 
grundskolor i Gnesta kommun. När närvaroteamet samlas möts de pedagoger, 
skolkuratorer och representanter från socialtjänstens öppenvård som finns runt eleven. 
Syftet är att utbyta information för att gemensamt kunna ge bästa stöd till eleven. Vid mötet 
diskuteras elevens problematiska skolfrånvaro och de insatser som tidigare vidtagits. 
Rektor närvarar alltid på detta möte. 

Inom samarbetet SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) träffas personal från berörda 
yrkesgrupper för att tala om det sociala läget kring kommunens ungdomar. 
Samverkansformen har möjlighet att upprätta sociala insatsgrupper kring de elever som är 
i behov av stöd från alla dessa instanser. 

Bedömning 

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Det bedöms ske ett förebyggande arbete inom skolan genom elevhälsan, med fastställd 
struktur genom hälsobesök och hälsoenkät. 

Det bedöms även ske ett förebyggande arbete inom skolan och socialtjänsten på både 
individ- och gruppnivå genom samverkan inom Skolspåret och SSPF. Kommunen kan 

14  Är vid tillfället för granskningen under uppstart. 
15  Skolspåret. Gnesta kommun. 20201027 
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genom dessa forum identifiera riskindivider och riskgrupper och rikta insatser gentemot 
dem. 

2.3 Säkerställs tillräcklig kompetens hos personal som möter barn och unga 
för att upptäcka psykisk ohälsa? 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder kompetensutveckling till sin personal löpande, 
inom flertalet områden. Under 2020 erbjöds föreläsning till all personal inom Våga Fråga16, 
en utbildning om hur man som medmänniska kan rädda liv, och upptäcka tecken på 
psykisk ohälsa. Vidare har digitala utbildningar erbjudits inom flertalet ämnen. 

Vidare erbjuds kuratorer och skolsköterskor kompetensutveckling inom elevhälsan. 

Gnesta kommun har även deltagit i Liv och Hälsa Ung - en enkätundersökning genom 
region Sörmland som erbjudits till elever i årskurs 7, 9 och årskurs två på gymnasiet. 
Kommunen mottar en återkoppling, utifrån regionens resultat, och återkoppling används 
inom elevhälsans personal enligt uppgift för att få en större inblick i ungas mående. 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen har satsat på interna utbildningar, bland annat genom 
Folkhälsosamordningen i kommunen. Interna utbildningsinsatser har även genomförts 
genom arbete inom arbetsgrupperna, där personalen kunnat utbyta erfarenhet och 
kunskap. Vidare har utbildning skett, och sker inom barnkonventionen och hur det faktum 
att den nu ingår i svensk lagstiftning påverkar socialförvaltningens verksamhet. 

Socialförvaltningen är även årligen ute på skolor, och informerar kring dels socialtjänstens 
arbete dels andra frågor. Socialförvaltningen upplever att intresset från skolornas sida har 
varit lågt. 

Bedömning 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Kompetens säkerställs delvis hos personal som möter barn och unga för att upptäcka 
psykisk ohälsa. 

Granskningen påvisar att utbildning har givits till berörda parter för att ge förutsättningar 
att uppmärksamma barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Vi kan dock konstatera att 
det saknas en enhetlig styrning och samverkan kring kompetensutveckling, och att 
kompetensutveckling inte sker på ett systematiskt sätt. 

16  Våga fråga - en utbildning om hur du som medmänniska kan rädda liv. Suicide Zero. Hämtat 
från  https://www.suicidezero.se/utbildninciadvaga-fraqa  
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2.4 Görs en uppföljning av att samverkan fungerar, för att säkerställa att och 
unga får tillgång till stöd och insatser för att motverka/behandla psykisk 
ohälsa? 

Iakttagelser 

Utifrån överenskommelse om samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen17  fastslås att samarbetet kontinuerligt ska följas upp, utvärderas, 
analyseras och vid behov revideras. Avrapportering ska ske i styrgruppen och till nämnd 
minst en gång per kvartal. Överenskommelsen fastställer också att förvaltningarna ska 
genomföra så kallade gemensamma "ledningslag-möten" två gånger per år. Inom ramen 
för granskningen har vi inte tagit del av uppföljning, utvärdering och analys av samverkan 
utifrån överenskommelsen. 

Implementeringen av "Handboken för samarbete mellan skola och socialtjänst" påbörjades 
under 2020 och arbetet har vid tillfället för granskningen inte följts upp. 

Vardera förvaltningen och verksamhet skriver i slutet av varje verksamhetsår en 
verksamhetsberättelse som avser uppföljning av verksamheten. Den omfattar inte någon 
uppföljning av hur samverkan mellan förvaltningarna fungerat. 

Vid intervjuer med representanter från båda förvaltningarna framkommer att det upplevs 
vara brister avseende uppföljning av samverkan. Det framkommer dock från intervjuer att 
representanter för båda förvaltningarna upplever att de kan öppet föra en dialog med 
chefer och ledningspersonal kring samverkansarbetet, och att frågor förs mellan olika 
d ialogforu m. 

Bedömning 

Revisionsfrågan bedöms som inte uppfylld.. 

Inom ramen för granskningen har det inte framkommit att uppföljning sker av 
samverkansarbetet i enlighet med samverkansavtal. 

Det konstateras även att Handboken för samarbete mellan förvaltningen är nyligen 
implementerad och därmed inte har kunnat följas upp än. Detta ska dock inte ses som en 
brist i och med tillfället för granskningen. 

17  Hänvisning till fotnot 7, sidan 7. 
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3. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till viss del 
säkerställer att ett förebyggande arbete och samverkan sker för att motverka psykisk 
ohälsa hos barn och unga. 

Vår bedömning baseras på bedömningen av de fem revisionsfrågorna i granskningen, 
vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller 
ej uppfyllt). 

Bedömningar mot revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar 

Är samverkan och 
samsyn tydliggjort i 
överenskommelser 
och/eller rutiner internt 
och mellan huvudmän 
som ansvarar för 
insatser till barn och 
unga? 

Uppfyllt 

Samverkan och samsyn bedöms tydliggjort i 
överenskommelser och/eller rutiner internt och 
mellan huvudmän som ansvarar för insatser till 
barn och unga. 

Samverkan med externa parter bedöms 
tydliggjort, även om vissa insatser eller strukturer 
för samverkan som erbjudits eller erbjuds, inte 
nått samtliga berörda. 

Samverkan internt inom kommunens 
verksamheter bedöms tydliggjort, särskilt med 
nyligen framtagen Handbok. 

Sker ett förebyggande 
och arbete inom 
elevhälsan? 

Sker ett förebyggande 
arbete inom 
socialtjänsten? 

Uppfyllt 

Det bedöms ske ett förebyggande arbete inom 
elevhälsan, med fastställd struktur genom 
hälsobesök och hälsoenkät. 

Det bedöms även ske ett förebyggande arbete 
inom skolan och socialtjänsten på både individ-
och gruppnivå genom samverkan inom 
Skolspåret och SSPF18. Kommunen kan genom 
dessa forum identifiera riskindivider och 
riskgrupper och rikta insatser gentemot dem. 

18  Skola, socialtjänst, polis och fritid. 
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Delvis uppfyllt 

Kompetens säkerställs delvis hos personal som 
möter barn och unga för att upptäcka psykisk 
ohälsa. 

Granskningen påvisar att utbildning har givits till 
berörda parter för att ge förutsättningar att 
uppmärksamma barn och unga som lider av 
psykisk ohälsa. Vi kan dock konstatera att det 
saknas en enhetlig styrning kring 
kompetensutveckling avseende psykisk ohälsa 
bland barn och unga Det bedöms även saknas 
samverkan kring kompetensutveckling vilket kan 
leda till att kunskap inte delas mellan 
verksamheter, och att verksamheter även faller 
utanför utvecklingen, om de inte aktivt väljer att 
ordna aktiviteter internt. 

För att säkerställa kompetensen hos berörd 
personal bör åtgärder vidtas som medför 
strukturerade och systematiska 
utbildningsinsatser vilka är samordnade mellan 
berörda parter. 

Ej uppfylld 

Inom ramen för granskningen har det inte 
framkommit att uppföljning sker av 
samverkansarbetet i enlighet med 
samverkansavtal. 

Det konstateras även att Handboken för 
samarbete mellan förvaltningen är nyligen 
implementerad och därmed inte har kunnat följas 
upp än. Detta ska dock inte ses som en brist i 
och med tillfället för granskningen. 

Säkerställs tillräcklig 

kompetens hos 

personal som möter 

barn och 

unga för att upptäcka 

psykisk ohälsa? 

Görs en uppföljning av 

att samverkan 

fungerar, för att 

säkerställa att och 

unga får tillgång till 

stöd och insatser för 

att motverka/behandla 

psykisk ohälsa? 

3.1 Rekommendationer 

• Fortsatt implementering av Handbok 

• Säkerställ att socialförvaltningen arbetar förebyggande på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 

• Säkerställ att det finns en samverkan kring kompetensutveckling för att minska risken 

för att kompetens inte delas mellan verksamheter och att en verksamhet inte faller 

mellan stolarna avseende kompetensutveckling. För att säkerställa kompetensen hos 

berörd personal bör åtgärder vidtas som medför strukturerade och systematiska 

utbildningsinsatser vilka är samordnade mellan berörda parter. 

• Säkerställ att uppföljning av samverkan sker strukturerat. 
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2021-06-09 

Tobias Bjöörn Karin Magnusson 

Uppdragsledare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-
6740) (PwC) på uppdrag av Gnesta kommun enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-09-22
Diarienummer: SN.2021.4

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden

antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa

delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad

delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-08-24 — 2021-09-21

~ Förteckning över anställningar 2021-08-01 — 2021-08-31
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Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2021-08-01 – 2021-08-31 
Arbetshandledare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2021-08-20 

Heltid 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 

Socialsekreterare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2021-10-01 

Heltid 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 

Socialsekreterare 

Organisation: Utredning och stöd 

Tillsvidare, From: 2021-09-01 

Heltid 

Utfärdat av: Lena Karlsson Leksell, Förvaltningschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2021-08-01 – 2021-08-31 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

2021-09-13 - 2021-10-14 

Deltid (55,00%) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
It-samordnare 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Allm visstidsanställning, 2021-09-01 - 2022-04-30 

Deltid (50,00%) 

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2021-09-13 - 2021-12-31 

Heltid 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2021-09-13 - 2021-10-30 

Deltid (75,00%) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2021-09-13 - 2021-10-14 

Deltid (55,00%) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Allm visstidsanställning, 2021-09-01 - 2021-11-01 

Deltid (75,00%) 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Allm visstidsanställning, 2021-09-13 - 2021-10-14 



Deltid (55,00%) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Arbetshandledare 

Organisation: Daglig verksamhet Samba 

Vikariat, 2021-09-01 - 2021-12-31 

Heltid 

Utfärdat av: Camilla Ytterdahl, Enhetschef 
 



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-09-22
Diarienummer: SN.2021.5

Socialnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

socialförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för socialnämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll sociala utskottet, 2021-08-04

~ Protokoll sociala utskottet, 2021-08-25
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