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Bos§ 7 Dnr KS 091/ 2015 

Beslut, tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av 
barn- och ungdomsärenden 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med beslut daterat elen 
17 december 20 15 efter tillsyn av barn- och ungclomsärenden vid individ- och 
familjeomsorgen I beslutet uppmärksammas vissa brister och förbättringsområden 
inom följande områden: 

• Ledningssystem fö r systematiskt kvalitetsarbete 
• Dokumentation om särskilt utsedd socialsekreterare 
• Förhandsbedömningar 
• Utlämnade av handling 
• Förlängd utredningstid 

Redovisning av vidtagna åtgärder skall vara IVO tillhanda senast den 
29 januari 20 16. 

Socialchef Ewa-Marie Erlund-Svensk informerar att kommunen erhållit anstånd 
med inkommande av redovisning av vidtagna åtgärder ti ll IVO till den 
26 februari 201 6. 

Socialchef Ewa-Marie Erlund-Svensk informerar muntligt om vilka åtgärder som 
planeras vidtas med anledningen av IVOs tillsyn. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att godkänna informationen. 

Utdragsbestyrkande 





(") 

Il\ BESLUT 

Inspektionen för vård och omsorg 2015-12-17 Dnr 8.5-8772/20 15 1(8) 

Avdelning mitt 
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Ärendet 
Tillsyn av barn- och ungdomsärenden vid individ- och 
familjeomsorgen (IFO) i Ljusnarsberg. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i tillsynen 
uppmärksammat vissa brister och ställer fö ljande krav på åtgärder: 

• Nämnden ska upprätta och implementera ett för IFO anpassat 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

• Nämnden ska dokumentera i journal vem som valts till särskilt 
utsedd socialsekreterare och att barnet fatt information om det. 

• Nämnden ska följa upp familjehemsplacerade barn genom att ha 
regelbundna träffar med barnen i familjehemmen. 

• Nämnden ska dokumentera datum för när en skyddsbedömning 
enligt l l kap. l a § socialtjänstlagen (200 I :453) SoL, 
genomförts. 

• Nämnden ska fatta beslut om att inleda eller inte inleda 
utredning, om inte synnerliga skäl föreligger, senast 14 dagar 
efter att en anmälan som rör barn eller unga inkommit till 
nämnden. 

• Nämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av ett barns behov 
av stöd och hjälp då nämnden får kännedom om att barnet kan 
ha utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 
mot en närstående, eller då nämnden får kännedom om något 
annat som kan föranleda någon åtgärd från nämnden. 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 
29 januari 2016. 
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Av redovisningen ska framgå: 
• Vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser att vidta 

för att på ett generellt plan komma tillrätta med konstaterade 
brister och säkerställa att de inte upprepas. 

• Tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade 
åtgärderna (i de fall personal berörs ange vilka funktioner som 
avses). 

• Hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt 
i nämndens fortsatta handläggning av ärenden. 

Nämnden redovisade vid inspektionen att ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ska vara klart och implementerat till 
årsskiftet 2015/2016. Av redovisningen gällande den delen ska därför 
även framgå: 

• Hur socialtjänsten med stöd av ledningssystemet ska planera, 
leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten. 

Skälen för beslutet 
I beslutet redogör IVO endast för de brister och förbättringsområden 
som uppmärksammats i tillsynen. De områden som IVO inte funnit 
några brister inom kommer inte att omnämnas under rubriken skälen 
för beslutet. En lista över alla granskningsområden redovisas under 
rnbriken bakgrund och beskrivning av till!>ynen. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
IVO bedömer att det är en brist att nämnden ännu inte har ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar alla delar 
inom IFO. 

Av 3 kap. I § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 
den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Enligt 3 kap. 2 § SOSFS 2011 :9 ska 
den som bedriver socialtjänst med stöd av leclningssystemet planera, 
leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten. 

I intervju med ledningen framkom att nämnden har en arbetsgrupp som 
arbetar med att bygga upp ett Jedningssystem och att det finns en 
struktur för Jedningssystemet. Processer för olika delar håller på att 
definieras och tillhörande rntiner upprättas, för att successivt läggas in i 
systemet. 

2(8) 



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-8772/2015 

Enhetschefen uppgav att det ännu inte films några rntincr som beskriver 
arbetet på IFO. Enhetschefen och handläggarna uppgav att 
handläggarna i stort sett inte har något skriftligt material att använda sig 
av om de behöver stöd i att utföra sina arbetsuppgifter. I 
kommunicering av beslutsunderlaget har nämnden uppgivit att de 
många chefsbytena på IFO under 2014 har inverkat på möjligheten att 
arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har vidare uppgivit 
att det films en personalhandbok med bland annat checklista för 
introduktion av nyanställda men att "den förefaller vara okänd". 

IVO vill påtala att föreskriften och de allmänna råden (SOSFS 2011 :9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den I 
januari 2012 och att det är anmärkningsvärt att nämnden inte har 
kommit längre i sitt arbete med att upprätta ett sådant system. 

Dokumentation om särskilt utsedd socialsekreterare 
IVO bedömer att nämnden brnstit då det inte finns dokumenterat vem 
nämnden, enligt 6 kap. 7c § SoL, utsett till särskild socialsekreterare för 
de placerade barnen samt att barnen fått information om detta. 

I samtliga granskade akter saknades beslut eller på annat sätt uppgifter 
om särskilt utsedd socialsekreterare. Det saknades även uppgift om att 
barnet fått information om vem som är dess särskilt utsedda 
socialsekreterare. I intervjun med socialsekreterarna framförde de att 
det inte fattas något sktiftligt beslut om särskilt utsedd socialsehcterare 
men att de i verksamheten fördelar vem av socialsekreterarna som 
följer respektive barn. Socialsekreterarna är säkra på att även barnen 
vet vem som är deras socialsekreterare. Socialsekreterarna beskrev hur 
barnen och ungdomarna informeras om socialsekreterarens roll och om 
att barnen kan vända sig till dem. Socialsekreterarna uppgav också att 
barnen får informationen på ett sätt som är anpassat efter deras ålder 
och mognad och att handläggarna försäkrar sig om att barnen har deras 
namn och kontaktuppgifter vid de tillfällen de ses. 

Enligt 11 kap. 5 § SoL och 4 kap. 9 § Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska det av journalen 
framgå faktiska omständigheter och händelser av betydelse för 
handläggningen av ett ärende eller för genomförandet eller 
uppföljningen av en insats. Att utse en särskild socialsekreterare som 
ska följa barnet och att informera barnet om detta är enligt lVO:s 
bedömning sådana händelser som ska dokumenteras i barnets journal. 
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Uppföljning av familjehemsvård 

IVO bedömer att nämnden brnstit i att följa vården i familjehem utifrån 
att handläggare inte regelbundet besökt de placerade barnen i deras 
familjehem. 

Av 6 kap. 7 b § SoL följer att socialnämnden noga ska följa vården av 
de barn och unga som vårdas i ett familjehem bland annat genom 
regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge 
vistas. Av ett allmänt råd till 7 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 20 l 2: 11) om socialnämndens ansvar för barn och 
unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, framgår att 
barnet bör besökas minst fyra gånger per år och att yngre barn eller 
barn som nyligen placerats kan behöva tätare kontakt. 

I tre av de fem granskade ärendena har nämnden inte regelbundet 
besökt barnen i familjehemmet. Ett barn som placerades i augusti 2014 
besöktes i september 2014 och därefter i juli 2015. Det framgår inget 
särskilt skäl i dokumentationen till att det dröjt så länge mellan 
besöken. Ett annat barn som också placerades i familjehem i augusti 
2014 besöktes i hemmet samma månad för att sedan inte besökas igen 
förrän i mars 2015 och därefter i augusti 2015. Ett tredje barn har varit 
placerat sedan augusti 2012. Under 2015 besökte handläggare barnet 
enbart två gånger i fami ljehemmet men det framgår i dokumentationen 
att handläggaren försökte få kontakt med barnet på arurnt sätt några 
gånger. Barnet är äldre och gör egna val angående kontakten. 

I intervjun med socialsekreterarna berättar de att de själva upplever att 
de inte uppfyller lagstiftningen om att regelbundet träffa barnen i 
familjehemmet. 

Förhandsbedömningar 

Daterade skyddsbedömningar 

IYO bedömer att nämnden brnstit då fler än hälften av de tio granskade 
skyddsbedömningama inte var daterade. 

Enligt 11 kap. 1 a § SoL ska nämnden, när en anmälan enligt 1 § som rör 
barn eller unga inkommit, genast göra en bedömning av om barnet är i 
behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras. Av 
5 kap. 4 § SOSFS 2014:5 framgår att dokumentationen bland annat ska 
iru1ehålla uppgifter om när bedömningen har gjorts. 

Beslut inom 14 dagar 

IVO bedömer att nämnden brustit eftersom nämnden i knappt hälften 
av de granskade ärendena inte har fattat beslut om att inleda eller inte 
inleda utredning inom fjorton dagar. Det fanns inte några synnerliga 
skäl dokumenterade i dessa ärenden. 
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Enligt 11 kap. I a § 2 st. SoL ska beslut om att inleda eller inte inleda 
utredning, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar 
efter det att anmälan som rör barn eller unga har kommit in. 

Inleda utredning 

IVO bedömer att nämnden brnstit i några fall genom att inte inleda 
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL trots att inkomna anmälningar 
innehållit uppgifter om våld av eller mot närstående alternativt andra 
uppgifter som hade kuru1at föranleda åtgärder från nämnden. 

I ett fall framkom i arnnälan misstankar om att det förekom våld i 
hemmet. Enligt 6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer ska en utredning alltid 
inledas om det finns misstanke om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
eller bevittnat våld av eller mot en närstående. 

I ett annat fall fick nämnden uppgifter om att en förälder kommit in till 
sjukvården på grnnd av ett suicidförsök. Av arnnälan framgår att hen 
hade uppgett att det inte var första försöket och att hen avsåg att göra 
nya försök. Föräldern hade vidare uppgett att hen var ensamstående 
men att en anhörig tog hand om barnen då hen var inlagd. För att göra 
en bedömning av barnens behov av skydd tog socialtjänsten kontakt 
med den anhöriga och fick bland arrnat uppgiften bekräftad att den 
personen tog hand om barnen. IVO anser att nämnden brustit genom att 
inte ha inlett utredning, dels på grund av att uppgifterna var så pass 
allvarliga i sig och dels då nämnden valde att inhämta uppgifter från 
utomstående. Av JO:s ämbetsberättelse 1995/96 s. 312 framgår att om 
några uppgifter inhämtas från utomstående personer anses en utredning 
ha inletts. 

I ett tredje fall anmälde folktandvården att barnet inte kommit till 
tandläkaren under ett par år trots kallelser. Familjen kallades skriftligt 
till socialtjänsten vid tre tillfällen men kom inte. Nämnden valde efter 
23 dagar att fatta beslut om att inte inleda utredning. För att besluta om 
att inte inleda utredning ska nämnden ha tillräckligt underlag för att 
kunna bilda sig en uppfattning om den enskildes situation och 
inställning till att ta emot hjälp och IVO ser det som tveksamt om 
nämnden hade ett sådant underlag i detta fall. 

Förbättringsområden 
Utlämnande av handling 

I ett klagomål som kommit in från enskild, uppgav klaganden att denne 
under våren 2015 begärt att få ut handlingar men att de begärda 
handlingarna uteblivit. Enligt nämndens yttrande hade ingen sådan 
begäran skett inom en överskådlig tid. Nämnden har efter inspektionen 
särskilt gått igenom klagandens barns journaler men inte funnit något 
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som tyder på att en begäran om att få ta del av handling inkommit. 
Eftersom det inte films några handlingar att granska och ord står mot 
ord kan IVO inte gå vidare med tillsyn i denna fråga. IVO kan dock 
konstatera att nämnden inte har någon rutin för hur nämnden ska gå 
tillväga i samband med en begäran om utlämnande av handling. Att 
upprätta en sådan rutin är enligt IVO:s bedömning ett 
förbättringsområde för nämnden. 

Förlängd utredningstid 

IVO ställer sig tveksam till motiveringarna till beslut om förlängning 
av utredningstider i de två beslut som granskats. IVO vill påminna om 
att det i förarbetena till 11 kap. 2 § SoL anges att en förlängning av 
utredningstid ska ske enbart i undantagsfall och att det kan bli aktuellt i 
sådana fall då till exempel en barnpsykiatrisk utredning eller 
polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom 
föreskriven tid (prop. 1996/97: l 24). 

I det ena fallet motiveras beslutet om förlängning med att nya uppgifter 
kommit till nämndens kännedom. I det dokument som IVO tagit del av 
finner JVO det tveksamt om uppgifterna kan bedömas som nya och 
IVO ställer sig även frågande till varför nämnden fattade beslut om två 
månaders förlängning av utredningstiden en månad innan den 
ursprnngliga utredningen hade pågått i fyra månader. 

I det andra fallet motiveras beslutet om förlängning med att nämnden 
behöver invänta ett konsultationsdokument från skolan. r beslutet och i 
motiveringen till beslutet går inte att utläsa exempelvis när 
konsultationsdokumentet skickats till skolan eller vilka tidsgränser som 
angetts till skolan. Eftersom IVO inte har granskat hela underlaget för 
utredningen kan IVO inte ta ställning till huruvida det fanns grund för 
förlängning eller inte. 

Tillämpade bestämmelser 
6 kap. 7 b och c §§, 11 kap. I, I a, 2 och 5 §§ socialtjänstlagen 
(2001 :453), SoL 

3 kap. I och 2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 20 I l :9) om ledningssystem för systematiskt kval itetsarbcte 

6 kap. l § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2014:4) om våld i nära relationer 

4 kap. 9 § och 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskiifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd 
av SoL, LVU, LVM och LSS 
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Bakgrund och beskrivning av tillsynen 
IVO har enligt 13 kap. 1 § SoL tillsyn över bland annat socialtjänsten. 
Detta innebär att IVO ska granska om verksamheten uppfyller krav och 
mål enligt lagar och föreskrifter samt beslut som meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter. IVO genomförde den 23 och 24 september 2015 en 
verksamhetstillsyn i Ljusnarsbergs kommun av kommunstyrelsens 
bildnings- och sociala utskotts arbete med barn och unga. 

I tillsynen granskade IVO följande områden: 

• Om kommunstyrelsen har ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011 :9 som är anpassat 
för IFO:s verksamhet för barn och unga och om nämnden 
arbetar med egenkontroll i IFO:s verksamhet. 

• Uppföljning av famiijehemsvård, följande delar: 

Om nämnden utsett särskild socialsekreterare för placerade 
barn. 

Om placerade barn getts information om vem som är utsedd 
som särskild socialsekreterare för dem. 

Om nämnden regelbundet har besökt barnen och om 
nämnden pratat enskilt med barnen. 

Om nämnden haft samtal med familjehemmen. 

Om nämnden haft samtal med barnens vårdnadshavare. 

Om de uppföljningar som gjorts omfattat barnens 
utveckling, hälsa, sociala beteende, skolgång samt barnens 
relationer till anhöriga och närstående. 

• Nämndens hantering av inkomna anmälningar om oro för barn 
som inte lett till utredning 

• Utredningstidcr och eventuella beslut om förlängning 

• Tillgänglighet 

• Utlämnande av handling 

Avgränsning 
I granskningen gällande uppföljning av familjehemsvård har IVO i 
denna tillsyn valt att inte inkludera ensamkommande barn som 
placerats i familjehem. Detta eftersom kommunstyrelsen i Ljusnarsberg 
i augusti 2015 kom in med en anmälan enligt 14 kap. 7 § SoL (lex 
Sarah) till IVO där kommunstyrelsen konstaterade att nämnden brnstit i 
sin uppföljning av de ensamkommande barnen. Kommunstyrelsen 
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redogjorde för den utredning de genomfört samt de åtgärder de vidtagit 
och planerade att vidta. IVO bedömde att utredningen var tillräckligt 
omfattande och att åtgärder hade vidtagits för att utan dröjsmål 
avhjälpa eller undanröja risken för allvarliga missförhållanden. 

Underlag 

Vid inspektionen genomfördes intervjuer med representanter för 
ledningen, enhetschefen för IFO samt två socialsekreterare som 
arbetade med barn och unga. Vid dessa intervjuer ställdes frågor 
rörande de olika tillsynsområdena. Efter inspektionen har IVO tagit 
kontakt med enhetschefen för att inhämta kompletteringar till 
underlaget. 

Dokumentationsgransk.ning har genomförts gällande: 

• tio förhandsbedömningar som genomförts 2015, som inte lett 
till utredning 

• fem akter för familjehemsplacerade barn där nämnden ombetts 
markera de uppgifter IVO skulle granska 

• en lista på de utredningar som inleddes mellan den I mars och 
den I september 2015 där eventuella beslut om förlängning av 
utredningstid hade markerats. I två av dessa beslut granskades 
motiveringarna till besluten. 

Kommunicering 

Underlaget till beslutet har kommunicerats med kommunstyrelsen som 
har kommit in med yttrande gällande underlaget. Nya uppgifter har 
tillförts beslutet löpande i texten. 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Anneli Arner. I den 
slutliga handläggningen har inspektörerna Ingemar Savonen och Teve 
Hedåberg deltagit. Inspektören Carolin Persson har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

A---Q: ~ -
Anneli Arner 

Carolin Persson 
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