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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en
granskning av socialnämndens arbete med ensamkommande barn. De senaste åren har antalet
ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökat, och ett flertal barn finns idag
placerade i olika former i Sveriges kommuner. Det ansvar som åligger en vårdnadshavare läggs
här på kommunen. Revisionsfrågan som använts för granskningen har varit:
Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de
ensamkommande flyktingbarnen?
Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att socialnämnden inte helt
säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet. Bedömningen grundar sig på att
-

det i dagsläget finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer vilka tillämpas i
tillfredsställande utsträckning
det i allt väsentligt finns en tydlig och fungerande ansvars- och befogenhetsfördelning
uppföljning av placerade barn ej sker enligt den omfattning som lagen kräver
nämnden inte helt har säkrat en återrapportering som ger tillräcklig information och förståelse
kring verksamheten för att fatta adekvata beslut.

För att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande
flyktingbarnen rekommenderar vi socialnämnden att utveckla den dokumenterade uppföljningen
av antagna mål och fastställd internkontrollplan.
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Bakgrund
De senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökat, och ett
flertal barn finns idag placerade i olika former i Sveriges kommuner. Till gruppen räknas barn
under 18 år som kommit hit utan anhörig. Kommunen behöver snarast efter barnets ankomst
utse en god man som kan agera förmyndare och vårdnadshavare för barnet. De flesta barn har
behov av särskilda insatser i skolan och alla har behov av ett ordnat och tryggt boende. Det
ansvar som åligger en vårdnadshavare läggs här på kommunen.
Socialtjänstlagen reglerar att insatser ges utifrån individuella bedömningar och i samråd med den
enskilde. I första hand bör insatser ges i öppna former, men av olika skäl placeras barn och unga
på institution och i familjehem. Gnesta kommuns revisorer har i sitt väsentlighets- och riskarbete
uppmärksammat området, och initierat en fördjupad granskning.

Revisionsfråga och kontrollmål
Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de
ensannkommande flyktingbarnen?
Granskningen ska besvara följande:
1. Det finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer för området vilka tillämpas i
tillfredsställande utsträckning.
2. Det finns en tydlig och fungerande ansvars- och befogenhetsfördelning.
3. Uppföljning av placerade barn sker enligt den omfattning som lagen kräver.
4. Nämnden har säkrat en återrapportering som ger tillräcklig information och förståelse kring
verksamheten för att fatta adekvata beslut.

Revisionskriterier
•
•

Socialtjänstlagen (2001:453)
SOSFS 2012:11 socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem
för vård eller boende

•

Fullmäktigebestlut

PIIPtnri neh avqrän5ninco
Granskningen avgränsas till ansvarig nämnd, socialnämnden. Arbetet har genomförts genom
intervjuer, aktgranskning och granskning av styrande dokument. Nedanstående dokument har
varit aktuella för granskning:
Framtidsplan 2019-2021 med internkontrollplan
Framtidsplan med flerårsplan 2018-2020
Rutin mottagning anmälan - vuxen
Delegationsordning VoN
SN:s Protokoll 2018-2019
Funktionsbeskrivning för enhetschef för Stöd
till arbete, Stöd och vägledning, SOF

Riktlinje för barn-, ungdoms, och familjeärenden
Riktlinje för placeringsvård och kontaktverksamhet
Årsredovisning för VoF 2018
Riktlinje för verkställighet inom IFO
Sociala utskottets protokoll
Funktionsbeskrivning för enhetschef för Utrednings och
stöd, Stöd och vägledning, SoN
Funktionsbeskrivning för Socialsekreterare
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Intervjuer har genomförts med ansvarig verksamhetschef, enhetschef, utvecklingssekreterare,
systemförvaltare samt två socialsekreterare.
15 slumpmässigt utvalda akter för placeringar i HVB-hem, familjehem och stödboende har
granskats. För dessa har kontrollerats om:
Giltiga beslut finns upprättade
SoL 6 kap 6 § Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot
för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller
någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.
Utredning är inledd utan dröjsmål och håller tillräcklig kvalitet för motiv till beslut
SoL 11 kap 1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan,
anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon
åtgärd av nämnden.
SoL 11 kap. 2 § Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller
olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av
omständigheterna i ärendet.
Utredningen är slutförd inom fyra månader
SoL K11 2 § Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.
Finns särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.
Vårdplan/Genomförandeplan finns upprättafd
SoL 11 kap 3 § För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller
familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras.
Ansvarig nämnd gjort överväganden med tillräcklig frekvens
SoL 6 kap 8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur
vården bör inriktas och utformas.
Den placerande unge/det placerade barnet följs av ansvarig i tillräcklig utsträckning
SoL 6 kap 7 § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett
familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende främst genom regelbundna
personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, enskilda samtal med barnet eller
den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem samt samtal
med vårdnadshavarna.
Granskningen har varit föremål för sakgranskning av intervjuade tjänstemän
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Regelverk och ansvar
Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det är
Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många
barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande.
Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sällskap av
legal vårdnadshavare. De ensamkommande barnen har ofta erfarenhet av uppbrott från tidigare
trygg miljö, och har traumatiska upplevelse. För att de ensamkommande barnen ska få rätt till
samma chanser i livet som alla andra barn är det nämndernas ansvar att se till att de
ensamkommande barnens rättigheter tillgodoses på samma sätt som andra barns rättigheter.
Migrationsverket ansvar för att
- ta emot och pröva ansökan om asyl
- genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder,
- efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden,
- handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnet,
- arbeta för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända,
- administrera ersättningar och fastställa kommunens anvisningar.
Kommunerna ansvar för att
- utreda barnets behov, och därefter fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.
Detta innebär till exempel att utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot
barnet, utse en god man till barnet. Migrationsverket eller socialnämnden i ansvarig kommun
lämnar in en ansökan till överförmyndaren som i sin tur utser en god man.
- barnet får skolundervisning,
- ge fortsatta insatser under barnets uppväxt,
barnets integration och etablering om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen får då även
ansvaret att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.
Även regionerna/landstingen, länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och
omsorg har definierade uppdrag på området. För mer information, se Migrationsverkets hemsida.
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl erbjuds barnet i enlighet med
socialtjänstlagen ett tillfälligt boende och omsorg i den kommun där de ger sig tillkänna för
svensk myndighet, en ankomstkommun. Omedelbart efter ankomsten ska Migrationsverket
anvisa en kommun att ta emot barnet, vilket blir en så kallad anvisningskommun. Denna tar då
över ansvaret för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas och även därefter
för de som beviljas uppehållstillstånd. Både ankomst- och anvisningskommuner har rätt till statlig
ersättning för vissa kostnader för mottagandet och de insatser som ensamkommande barn
behöver. På nästkommande sida visas antalet ensamkommande asylsökande barn som kom till
Sverige mellan år 2010 och år 2018. Även Gnesta kommun hade sitt högsta inflöde under 2015,
då 54 ensamkommande barn och ungdomar anvisades till kommunen. Majoriteten av
kommunens aktuella placeringar kom under det året.
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Styrande iagar och regle.
Området för placering av ensamkommande regleras i huvudsak av Socialtjänstlagens 6:e och
11:e kapitel. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2012:11 framgår att
nämnden ska analysera behovet av familjehem och hem för vård eller boende för placeringar av
barn och unga på kort och lång sikt. Nämnden ska, med kartläggningen och analysen som
utgångspunkt, planera för och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem
som kan erbjuda vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet.
Av SoL 6 kap. 6 § och SOSFS 2012:11 framgår att förhållanden i ett familjehem ska utredas för
att ge en bild av dess allmänna lämplighet och lämplighet att ta emot ett visst barn. En
genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap 3 §. Enligt SOSFS 2012:11 ska nämnden
verka för att ett placerat barn ska delta, tillsammans med vårdnadshavare, i arbetet med planen.
Enligt SoL 6 kap 7 b § ska socialnämnden noga följa vården av placerade barn och unga genom
regelbundna besök, enskilda samtal med barnet samt samtal med familjehemmet och
vårdnadshavare. 7 c § ska placerade barn ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar
för kontakterna med barnet. Socialsekreteraren ska besöka barnet regelbundet i den omfattning
som är lämplig utifrån barnets behov och önskemål. Av socialstyrelsens allmänna råd i SOSFS
2012:11 framgår att barnet eller den unge bör besökas av en socialsekreterare minst fyra gånger
per år. Yngre barn samt barn och unga som nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett
HVB-hem kan behöva tätare kontakt.Vidare framgår av SoL 6 kap 8 § att socialnämnden minst
en gång var sjätte månad ska överväga om vården fortfarande behövs och hur den bör
utformas/inriktas.
Alternativ för placering
Ett ensamkommande barn kan placeras i olika former av boende, beroende av nämndens beslut
efter utredningens påvisade behov för individen. Ett familjehem tar emot ett barn/ungdom i sitt
hem för vård och fostran, ofta under en längre tid. Ett HVB-hem är ett större hem för vård eller
boende efter beslut i enlighet med SoL eller av omständigheter eller beteende enligt 3§ LVU.
Ett stödboende påminner om ett HVB-hem, men är en mindre ingripande form av placering för
barn och unga mellan 16 och 20 år. Placeringsformen infördes 2016 som ett alternativ till
HVB-hem.
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I Gnesta är den nyinrättade Socialnämnden ansvarig nämnd för mottagandet av de
ensamkommande barn som anvisas till kommunen. Socialförvaltningen har det samlade
ansvaret för socialnämndens verksamhet och är är uppdelad i tre verksamhetsområden enligt
figuren nedan; Administration och bistånd, Stöd och vägledning samt Äldre, Funktionsstöd och
hälso- och sjukvård.
Ansvaret för mottagandet, placering och uppföljning av ensamkommande barn ligger hos Barnoch ungdomsgruppen, som tillhör enheten Utredning och stöd i verksamhetsområde Stöd och
vägledning. Inom gruppen är det tre handläggare som ansvarar för de placerade
ensamkommande, och arbetet upptar enligt enhetschef ungefär 1,5 heltidstjänst. I gruppen finns
inga kontrakterade konsulter, utan kommunen har lyckats rekrytera socialsekreterare till de
vakanser som funnits.
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De senaste årens inflöde av ensamkommande har varierat kraftigt, vilket illustreras i tidigare visat
diagram. Under 2015 kom 54 ensamkommande barn och ungdomar till kommunen, medan det
sedan dess har det kommit mellan två och tre per år. Hur migrationen kommer att se ut de
kommande åren kan dock ingen säkert säga, men Migrationsverkets prognoser visar på siffror i
nivå med dagens.
År 2015 startade Gnesta ett HVB-hem i egen regi, där en stor del av de aktuella placeringarna
befinner sig. I maj 2018 fattade dåvarande vuxen- och omsorgsnämnden beslut om att omforma
HVB-hemmet Gnesta ungdomsboende till ett stödboende, som en följd av ett minskat antal
nyanlända ensamkommande barn och unga. Totalt ansvarade Gnesta för 21 ensamkommande
barn (2019-04-23), varav nio barn och ungdomar finns på stödboende inom kommunen. Övriga
är efter utredning placerade i familjehem (fem), och HVB-hem eller stödboende i annan kommun
(sju). Under föregående år blev en stor del av kommunens ungdomar uppskrivna i ålder efter
utredning av Migrationsverket. I och med det minskade antalet som kommunen var ansvariga
vårdnadshavare för. Den dåvarande vuxen- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2018 att
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som innan
18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, skulle ges möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills
beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft.
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Iakttagelser och bedömningar
Mål, rutiner och riktlinjer
Nämndens mål
Av kommunfullmäktiges redovisade mål för 2018 var det inget som hade direkt bäring på
verksamheten för ensamkommande barn, även om sakområdet omfattas. I vuxen- och
omsorgsnämndens (nuvarande socialnämnden bildades vid årsskiftet) antagna framtidsplan
2018 bröts fullmäktiges mål ner, och de för nämnden fastställda målen för 2018 var att:
•
•
•
•
•
•

Brukare får god personlig vård och omsorg.
Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö.
Brukare har en meningsfull tillvaro.
Brukare är delaktiga och har självbestämmande.
Brukare är trygga.
Ensamkommande barn ska ges möjlighet att framföra sina behov och åsikter.

För varje mål listades i framtidsplanen ett antal aktiviteter för att nå en uppfyllelse av målet, och
för nämndens mål angående ensamkommande barn gällde att: "Varje ungdom placerad på
Gnesta ungdomsboende ska ha en kontaktman, vilket består av en handledare i personalen som
matchas gentemot ungdomen. Denne ska ha regelbundna samtal med ungdomen och ett utökat
ansvar gällande att ungdomens behov och önskemål formuleras och tillgodoses."'
Nämndens mål ska årligen följas upp i årsredovisningen. Vi noterar att det inte i årsredovisningen
för 2018 gjorts någon bedömning gällande huruvida målet har uppfyllts eller ej, utan det är
snarare en summering av arbetet som görs. För uppföljningen av målet om ensamkommande
barns möjlighet att framföra sina behov beskrivs årsredovisning för 2018 att "Varje ungdom
placerad på Gnesta stödboende ska ha en egen socialsekreterare inom myndighet och en
kontaktperson på stödboendet. På grund av konsulter är det idag två socialsekreterare som har
hand om alla ensamkommande. När det gäller kontaktperson är det stödboendepersonalen som
är kontaktperson till ett antal brukare per medarbetare. Det finns framtagna rutiner för att de
ensamkommandes behov och önskemål formuleras och tillgodoses i genomförandeplanen.
Regelbundna husmöten har genomförts på stödboendet."2
I socialnämndens antagna framtidsplan 2019-2021 finns nya mål beslutade utifrån fullmäktiges
mål.
•
•
•

Brukare får god personlig vård och omsorg.
Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö.
Brukare har en meningsfull tillvaro.

•
•

Brukare är trygga.
Medborgarens insatser ska vila på en evidensbaserad grund som ges på ett jämlikt sätt för
både kvinnor och män

1 Framtidsplan 2018 med flerårsplan 2018-2020. Vuxen- och Omsorgsnämnden.
'Årsredovisning 2018. Vuxen- och Omsorgsnämnden.
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•
•
•
•
•
•

Medborgaren ska få tidiga insatser som skapar jämlika livschanser
Medborgare som har insatser ska vara delaktiga
Medborgare ska bli mer självständiga
Medborgare ska vara självförsörjande
Medborgare ska ha möjlighet till kompetensutveckling hela livet
Barn och unga ska få uttrycka sin mening i frågor som rör deras vardag.

Målen har vidare kompletterats med aktiviteter. Vi noterar att nämndens mål för 2019 inte har
direkt uttryckt koppling till verksamheten för enhetens utredningar eller hanteringar av
ensamkommande barn, även om flera mål rör områden där ensamkommande är inkluderade. I
nämndens listade aktiviteter för att nå fullmäktiges mål finns områden som rör verksamheten på
kommunens stödboende, där flera ensamkommande bor. Exempelvis finns under målet

Medborgare ska vara självförsörjande beskrivet att nämnden ska utveckla arbetet och besluta
om arbetssätt för ensamkommande unga så att de enklare kan integreras och vara
anställningsbara efter gymnasiestudier. Stödboendet ska verka för att ungdomarna har
extraarbete och sommarjobb genom nära samarbete med arbetsvägledare, och under målet

Barn och unga ska få uttrycka sin mening i frågor som rör deras vardag står att stödboendet ska
upprätta boendemöten som leds av enhetschefen, vilka ska ske tio gånger per år. Av
genomförda intervjuer med ansvariga tjänstemännen framkommer att sådana bomöten sker
regelbundet sen en lång tid tillbaka, och att de struktureras och förbereds som ett tillfälle för
ungdomarna att ta upp och driva frågor och förändringar som de tycker är viktiga.
Av genomförda intervjuer framkommer vidare att tjänstemännen anser sig ha tillräckligt stöd av
nämnden för att kunna utföra sitt uppdrag, och understryker att samarbetet dem emellan fungerar
väl. I deras mening har nämnden god kunskap inom området, samtidigt som politikerna
intresserar sig för aktuella förändringar och uppföljningar i verksamheten.
Riktlinjer och rutiner
Nämnden fattar beslut om riktlinjer vilka ska fungera som stöd för handläggarna, och vägleda vid
utredning och beslut. Riktlinjer ska även säkerställa att beslut fattas enligt samma
bedömningsgrunder och garantera likställighet och rättssäkerhet i kommunen.
Av intervjuer framkommer att avdelningen under 2018 har genomfört ett arbete med att
uppdatera de skriftliga riktlinjerna för arbetet. De huvudsakliga riktlinjerna inom verksamheten
presenteras nedan. Av en genomförd genomgång av nämndens protokoll kan vi bekräfta att
dessa reviderats och beslutats i nämnd under 2018.
•

Riktlinje för barn-, ungdoms- och familjeärenden gäller handläggning av ärenden enligt
främst annat SoL och LVU. Riktlinjen gäller för barn- och ungdomsärenden med
utredningsmodell enligt BBIC-systemet, samt omfattar även unga lagöverträdare.

•

Riktlinje för placeringsvård och kontaktverksamhet gäller handläggning av ärenden
enligt SoL, LSS och LVU och berör bland annat familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning.

•

Riktlinje för verkställighet inom individ- och familjeomsorgen gäller verkställighet av
ärenden bland annat inom SoL, LVU och LVM. Riktlinjen beskriver insatser inom egenvård,
där stödboende, familjehemsplacering och HVB-placering ingår.
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Inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att komplettera dessa riktlinjer med uppdaterade
rutiner. Enligt uppgift är målet att samtliga rutiner ska vara justerade innan 2019 års slut. Vi har
för granskningen tagit del av de rutiner som hittills uppdaterats utifrån de nya riktlinjerna- Det rör
sig om
- Rutin mottagning förhandsbedömning
- Rutin mottagning ansökan inklusive frågor att ställa vid mottagning av orosanmälan via telefon
- Rutin mottagning anmälan - vuxen.
I intervjuer med socialsekreterare beskrivs riktlinjerna och rutinerna som tillämpbara och
tillgängliga i det vardagliga arbetet. Socialsekreterarna uppger att de vet var de kan hitta riktlinjer
och rutiner och att de får information om dokumenten skulle uppdateras. Flera av de intervjuade
socialsekreterarna påbörjade sina anställningar under 2018 och vittnar om ett gott stöd av
riktlinjer och metodbeskrivningar för sina uppdrag.
I genomförda samtal med systemförvaltare och utvecklingssekreterare framkom att det görs ett
förenklings- och förbättringsarbete i verksamhetssystemet Treserva under året. I samband med
detta pågår ett arbete med att ta fram nya dokumenterade rutiner för socialsekreterarnas
användande av systemet. Dessa ska framförallt omfatta handläggninsförfarandets tekniska delar
samt hur statistik gällande uppföljning och kvalitetssäkring ska rapporteras och analyseras. Vid
tidpunkten för granskningen uppger de intervjuade (systemförvaltare, utvecklingssekreterare)
likväl som socialsekreterare, att det har kommunicerats tydligt hur handläggning i Treserva ska
gå till samt hur statistik ska registreras, men att det saknas just dokumenterade rutiner.
Ambitionen enligt systemförvaltaren att dessa ska vara färdigställda och underskrivna av
verksamhetschef innan 2020.
Bedömning
Vi bedömer att det i dagsläget finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer som
tillämpas i tillfredsställande utsträckning.
Nämnden har mål med direkt bärighet på området, men vi noterar att dessa inte bedömdes eller
analyserades vid årets slut vilket vi bedömer vara en brist. 1 verksamheten finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner kring vilka det pågår ständiga revideringar och uppdateringar, och dessa
bedöms även vara kända i verksamheten och tillämpas i förvaltningens arbetsprocesser.
Kommunikationen mellan nämnd och förvaltning tycks fungera gott, och att en god styrning tycks
ske genom den dialogen.
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Nämndens delegationsordning
Delegationsordningen beskriver hur nämnden delegerat sin beslutanderätt i ett visst ärende eller
en grupp av ärenden till utskott, enskild ledamot, anställd hos kommunen eller ordförande/vice
ordförande. Nämnden kan inte delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning, kvalitet eller är av principiell natur, framställningar eller yttranden till fullmäktige
liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som medför kostnader som inte ryms inom
beslutade budgetramar samt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Vid årsskiftet 2018/2019 bildades nuvarande socialnämnden, och tidigare vuxen-och
omsorgsnämnden avvecklades. I vuxen- och omsorgsnämndens delegationsordning, antagen 18
januari 2018 beskrivs delegation till verksamhetschef, socialjour och sociala utskottet under
punkt elva, Familjehem, hem för vård eller boende.
11.1 beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i jourhem, utrett familjehem, akuthem för barn
och ungdom, skyddat boende, HVB-hem under högst två månader efter avslutad utredning enligt
SOL 11 kap 28 eller om särskilda skäl föreligger, längre tid, ska beslutas av verksamhetschef
alternativt socialjour.
11.4 beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård i hem för vård eller boende beslutas
av socialutskottet.
Protokollgranskning visar även att revidering av gällande delegationsordning genomförts flera
tillfällen under 2018 och 2019, senast vid sammanträdet i september 2019.
I genomförda intervjuer framkommer att det är just med politikerna i sociala utskottet som en stor
del av kommunikationen från förvaltningen sker, och att det är de som i huvudsak utövar beslut
enligt den givna delegationen. Vid utskottets möten är det enhetschef för utredning och stöd som
närvarar och delar information. Denne uppdaterar enligt uppgift gällande aktuella ärenden utifrån
socialsekreterarnas underlag, vilket enhetschefen en god överblick över samtliga individärenden.
Detta beskrivs i intervjuerna gynna likvärdigheten i bedömningarna och stärker enhetschefens
inblick i socialsekreterarnas arbete.
I genomförd protokollgranskning har vi kunnat styrka att förstabeslut om placeringar och
överväganden om placeringar i enlighet med gällande delegationsordning tas i socialutskottet.
Resultatet från den genomförda aktgranskning som presenteras i nästkommande kapitel, visar
att de tillfälliga placeringarna har gjorts efter beslut om verksamhetschef eller socialjour, i
enlighet med delegation.
Funktioner i arbetet
För granskningen har vi tagit del av dokumenterade funktionsbeskrivningar för förvaltningens
roller, där nedanstående tre dokument är de i huvudsak relevanta för granskningsområdet:
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•

•
•

Funktionsbeskrivning för socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen
förtydligar uppdraget gällande myndighetsutövning och brukaransvar. Beskrivningen är
fastställd 2018-01-15, med verksamhetschef som dokumentansvarig.
Funktionsbeskrivning för enhetschef för Utredning och stöd, Stöd och vägledning,
reviderad 2019. Innehåller beskrivning av enhetschefens ansvar och kvalifikationer.
Funktionsbeskrivningen för enhetschef för Stöd till arbete, Stöd och vägledning, är
framtagen 2019. Beskriver uppdraget med dess ansvar, kvalifikationer för funktionen.

Samtliga innehåller även information gällande Gnestas personalpolitiska program. Dokumenten
är enligt uppgift kända i organisationen och tillämpas i arbete med personalfrågor.
Arbetet med ensamkomnnande barn är sedan ett och ett halv år tillbaka koncentrerat till ett fåtal
handläggare istället för att vara utspritt på samtliga socialsekreterare i gruppen, vilket det tidigare
var. Detta uppges gynna systematiken och likvärdigheten i handläggningen.
Vid intervjuerna beskrivs att barn- och ungdomsgruppen har veckovisa avstämningar i grupp. I
detta forum kan handläggningsärenden eller andra aktuella frågor behandlas och rådfrågas.
Socialsekreterarna beskriver att mötena bidrar till ett välfungerande erfarenhetsutbyte
socialsekreterarna emellan. Enhetschef deltar vid dessa tillfällen. Även enskilda genomgångar
ledda av enhetschef förekommer vid behov.
Gnesta stödboende
Vid intervju med förvaltningens representanter uppges att kontakten med stödboendet fungera
väl och i enlighet med nämndens framtagna riktlinjer. Handläggarna uppger att de generellt
känner sig trygga med placeringarna och den verksamhet som bedrivs. Boendet var tidigare ett
hvb-hem med en större personalstyrka och betydligt fler ungdomar boende där. Vid den
tidpunkten infördes att stödboendets personalmöten ägde rum på plats på förvaltningen, för att
gynna kontakt mellan ansvariga socialsekreterare. I dagsläget arbetar endast tre personer på
stödboendet (som följd av färre placerade och ett minskat krav på vård då det råder skilda krav
på hvb-hem och stödboende) men deras möten hålls fortsatt på förvaltningen för att underlätta
kommunikationen mellan personalen och socialsekreterare. Personal på boendet har utöver
fysiska möten möjlighet att kommunicera med socialsekreterare via verksamhetssystemet.
Dialog mellan boende och förvaltning uppges generellt vara välfungerande och tillfredsställande.
För kommunens övriga använda boenden uppges kommunikationen även där fungera väl. Det är
socialsekreterarna som ansvarar för att följa upp kvaliteten i de boenden där de har placeringar.
Detta sker genom månadsrapporter och möten med boendet, samt samtal med de placerade.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet huruvida det finns en tydlig och fungerande ansvars- och
befogenhetsfördelning i allt väsentligt är uppfyllt.
Det finns dokumenterade funktionsbeskrivningar för de huvudsakliga rollerna inom
handläggningen, och det finns en aktuell delegationsordning som revideras löpande och bedöms
vara tillräcklig. Av genomförd protokoll- och aktgranskning har vi kunnat styrka att beslut tas i
enlighet med gällande ordning.
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Vidare har vi för granskningen inte av material eller vid intervjuer noterat något som tyder på
oklarheter i ansvar eller befogenhet.
Uppföljning av placeringar
Aktgranskning
Inom ramen för granskningen har aktgranskning genomförts i form av ett stickprov på 15 akter,
vilka avser ungdomar eller barn som finns placerade våren 2019. För detaljer kring metod och
lagrum, se kapitel 1. Följande kontroller har genomförts i aktgranskningen:
•

Giltiga beslut finns upprättade

•

Utredning med motivering till beslut finns och upprättades utan dröjsmål

•

Utredning är slutförd inom fyra månader

•

Vårdplan/genomförandeplan finns upprättad

•

Ansvarig nämnd gjort överväganden med tillräcklig frekvens (inom sex månader)

•

Barnet/den unges utveckling följs av ansvarig

Maj 2019 Gnesta

Beslut?

Tillräcklig

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Ja

Ja

Ja

Nej*

Nej* Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

utredning?

Utredning slutförd
inom 4 mån?

Frekventa
överväganden?

Finns vårdplan/
genomförandeplan?

Den unge/barnet
har följts av ansvarig

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

a

Ja

Ja

Ja

Ja

* Gäller 2015 eller 2016.

Granskning visar att samtliga placerade barn eller unga som kontrollerats har följts av ansvarig
handläggare under det placerade perioden. Uppföljning och samtal har dokumenterats och finns
bifogade i respektive akt.
Samtliga granskade placeringar har gällande beslut, och väl utförda utredningar med stark
detaljrikedom. För 14 av 15 akter finns en upprättad genomförandeplan/vårdplan bifogad. Elva
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granskade utredningar har inte slutförts i den skyndsamhet som lagen kräver, utan har slutförts
längre än fyra månader efter anvisning. Samtliga dessa utredningar gäller dock barn och
ungdomar som anvisades Gnesta under 2015, då situationen var mycket ansträngd.
Förvaltningens representanter uppger i intervju att de är medvetna om de misstag som tidigare
gjorts i handläggning, och förklarar att detta var en följd av den pressade situation som rådde
under 2015. Vi noterar att de barn och unga som anlänt de senaste tre åren alla har utredningar
som färdigställts inom den tidsram lagen kräver.
Situationen som rådde 2015 syns även i frekvensen på nämndens överväganden. 14 av de
granskade akterna innehåller exempel på att övervägande ej gjorts med den frekvens lagen
kräver', och 12 av dessa gäller 2015 eller inledningen av 2016. Vi har valt att notera dessa med
en stjärna. Efter 2016 har två placerade barn och unga inte haft sina ärenden för övervägande i
nämnd inom sex månaders-intervall. Detta är i strid med Socialtjänstlagen.
Bedömning
Kontrollmålet rörande uppföljningar av placeringar bedöms vara ej uppfyllt. Uppföljningen av
placerade barn har ej skett enligt den omfattning som Socialtjänstlagen kräver, då övervägande i
nämnd har skett med mer än sex månaders mellanrum.

3 SoL 6 kap 8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur
vården bör inriktas och utformas.
14
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Nämndens återrapportering och förståelse
Protokoll
I intervjuer med enhets- och verksamhetschef framkommer att socialutskottet, vilka enligt
delegationsordning har mandat från nämnden i frågorna, är aktiv och intresserad när det gäller
arbetet med placerade ensamkommande barn och unga. Det beskrivs att utskottet ofta skickar
med frågor tillbaka till socialsekreterare efter att enhetschef har föredragit individärenden. De
intervjuade beskriver att politiken har god inblick i verksamheten och är väl medvetna om varför
beslut fattas och vad det kostar. De beskriver att det är ett nära och gott samarbete mellan
politiken och förvaltningen. Som tidigare nämnts i denna rapport är det enhetschef som i
huvudsak sköter kommunikation med politiken gällande placeringar och andra ärenden på
området.
Socialutskottets protokoll visar att utskottet utöver uppföljning av ärenden genomför egna
stickprov på förvaltningens beslut. Detta bekräftas även vid intervju med utvecklingssekreterare
och enhetschef. Vid dessa kontroller säkras att besluten fattas enligt gällande delegationsordning
och tillämpbara lagar följs. Stickproven tas från en lista med anonymiserade beslut där endast
rubrik på ärende och handläggare framgår.
En genomgång av socialnämndens protokoll för sammanträden från januari 2018 till och med
2019-03 visar att förvaltningschef informerar om Gnesta ungdomsboende respektive stödboende
vid sammanträdena i mars 2018 och november 2018. Det framgår dock inte av protokollet vilken
information som lämnas.
Intern kontroll
Vuxen- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan 2018 innehåller fyra kontrollmål med direkt
eller indirekt bäring på verksamheten för ensamkommande barn. Dessa är, som visas av
nedanstående illustration, specificerade med ansvarig funktion, metod och frekvens.
Internkontrollplanen specificerar också i vilket forum som uppföljningen ska dokumenteras
alternativt redovisas.
Genomfärandepl
anar IFO

Genomförandeplanema är
aktuella och uppdaterade,

Ej verkställda
beslut SoL och
LSS

Att besluten som är äldre än tre
månader verkställts.

o

VC IFO

Stickprov 10% av alla som haft
Insats längre än sex veckor,

Tre gånger
per år

Förvaltningens LO
Delårsrapport och
Årsredovisning 2018

VC
AoB

Ej verkställda beslut från IFO, ÄO
och FS redovisas av AoB till IVO

Fyra gånger
per år

VON, KF

Vi noterar att ansvarig nämnds årsredovisning enbart delvis visar hur väl resultaten av den
interna kontrollen har fallit ut. Det konstateras exempelvis att brukarna har genomförandeplaner i
stor utsträckning och att det finns behov av att utveckla dessa. Inga resultat av genomförda
kontroller eller framtagna åtgärdsplaner presenteras.
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4.1.3 Genomförandeplaner
Målet är att genomförandeplanerna ska vara aktuella och beskriva insatsernas vad,
hur, när och av vem. Inom förvaltningen har brukarna genomförandeplaner i stor
omfattning men genomförandeplanerna behöver utvecklas på vissa enheter,
främst hur man implementerar genomförandeplanema i vardagen.

4.1.15 Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och
lagen om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS)
En ny rutin för att organiserat kunna arbeta med och rapportera ej verkställda
gynnande beslut har tagits fram under hösten 2018. Rapporteringen sker
kvartalsvis enligt rutin till nämnd, fullmäktige och Inspektionen för vård- och
omsorg. Ett ej verkställt gynnande beslut rörande kontaktperson har lett till vidare
tillsyn från IVO. Efter utredning valde IVO att avsluta ärendet.

Källa, Vård- och omsorgsnämnden Årsredovisning 2018.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Vår bedömning är att nämnden inte helt har säkrat en
återrapportering som ger tillräcklig information och förståelse kring verksamheten för att fatta
adekvata beslut.
Vi konstaterar att politiken efterfrågar adekvat information, och att alla indikationer tyder på att
det finns en fungerande dialog mellan sociala utskottet och förvaltningen. Det framgår i protokoll
och i intervjuer att nämnden (och sociala utskottet enligt delegation) är aktiv i att kunna förstå och
fatta beslut om verksamheten. Vi noterar att sociala utskottet gör egna stickprov för att
kontrollera delegationsbeslut, vilka finns dokumenterade i protokoll.
Vi noterar dock att beslutade kontroller i antagen internkontrollplan inte redovisas i
tillfredsställande utsträckning i årsredovisningen. Vi har heller inte för granskningen kunnat ta del
av dokumenterade bevis på att kontroller i enlighet med planen har genomförts eller dess utfall.
Vår bedömning är att ökad transparens och redovisning av genomförda kontroller behövs så det
tydligare framgår hur kontrollerna har genomförts och vad utfallet blev.
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Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden inte helt
säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen.

Kontrollmål

Kommentar

Vi bedömer att det i
dagsläget finns
tillräckliga
dokumenterade mål,
rutiner och riktlinjer
som tillämpas i
tillfredsställande
utsträckning.

Nämnden har mål med direkt bärighet på området, men vi noterar att
dessa inte bedömdes eller analyserades vid årets slut vilket vi
bedömer vara en brist.
I verksamheten finns dokumenterade riktlinjer och rutiner kring vilka
det pågår ständiga revideringar och uppdateringar. Dessa bedöms
även vara kända i verksamheten och tillämpas i förvaltningens
processer. Kommunikationen mellan nämnd och förvaltning tycks
fungera gott, och att en god styrning tycks ske genom den dialogen.

Vi bedömer att
kontrollmålet huruvida
det finns en tydlig och
fungerande ansvarsoch befogenhetsfördelning i allt
väsentligt är uppfyllt.

Det finns dokumenterade funktionsbeskrivningar för de huvudsakliga
rollerna inom handläggningen, och det finns en aktuell delegationsordning som revideras löpande och bedöms vara tillräcklig.
Av genomförd protokoll- och aktgranskning har vi kunnat styrka att
beslut tas i enlighet med gällande ordning. Vidare har vi för inte av
material eller intervjuer noterat något som tyder på oklarheter i ansvar
eller befogenhet.

Kontrollmålet rörande
uppföljningar av

Uppföljningen av placerade barn har ej skett enligt den omfattning som
Socialtjänstlagen kräver, då övervägande i nämnd har skett med mer
än sex månaders mellanrum.

piaceringar bedöms
vara ej uppfyllt.

Kontrollmålet bedöms
vara delvis uppfyllt.

Vår bedömning är att nämnden inte helt har säkrat en återrapportering
som ger tillräcklig information och förståelse kring verksamheten för att
fatta adekvata beslut.
Vi konstaterar att politiken efterfrågar adekvat information, och att alla
indikationer tyder på att det finns en fungerande dialog mellan sociala
utskottet och förvaltningen. Det framgår i protokoll och i intervjuer att
nämnden (och sociala utskottet enligt delegation) är aktiv i att kunna
förstå och fatta beslut om verksamheten. Vi noterar att sociala
utskottet gör egna stickprov för att kontrollera delegationsbeslut, vilka
finns dokumenterade i protokoll.
Vi noterar dock att beslutade kontroller i antagen internkontrollplan inte
redovisas i tillfredsställande utsträckning i årsredovisningen. Vi har
heller inte för granskningen kunnat ta del av dokumenterade bevis på
att kontroller i enlighet med planen har genomförts eller dess utfall. Vår
bedömning är att ökad transparens och redovisning av genomförda
kontroller behövs så det tydligare framgår hur kontrollerna har
genomförts och vad utfallet blev.
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Rekommendation
För att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande
flyktingbarnen rekommenderar vi ansvarig nämnd att utveckla den dokumenterade uppföljningen
av antagna mål och fastställd internkontrollplan.

2019-09-17

Uppdragsledare
Tobias Bjööm

Projektledare
Charlotta Franklin

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Gnesta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
25 mars 2019. 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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