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Uppdrag - Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i
barnavårdutredningar

ASN-2019-15028
Sammanfattning

Förvaltningens interna kontroll har visat att förvaltningen under 2019 har haft det successivt
svårare att slutföra barnavårdsutredningar inom lagstadgad tid.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärder för att säkerställa att den lagstadgade utredningstiden
hålls.
Förvaltningen har identifierat åtgärder som kommer att vara en del av verksamhetsplanen
2020. Åtgärderna syftar till att utveckla systematiska arbetssätt och strukturerade
handläggningsprocesser utifrån olika målgrupper och allvarlighetsgrad. Syftet är att prioritera
och fördela resurserna till de utredningar som behöver vara omfattande, och inte lägga mer
tid än nödvändigt på de utredningar som kan genomföras med en mindre arbetsinsats.
Ytterst är syftet att barn och unga som behöver det ska få rätt stöd så snabbt som möjligt.
Förvaltningen har redan idag olika lösningar vad gäller organisering och stödstrukturer. Nästa
steg är att göra dessa enhetliga och gemensamma. Åtgärderna kommer att följas upp i delårsoch årsanalys 2020 eftersom de utgör en del av förvaltningens åtaganden och gemensamma
aktiviteter för fokusområde barn och unga.
Förvaltningen har påbörjat en långsiktig åtgärd 2019 i form av kompetensutveckling för
förbättrad dokumentation och handläggning, med stöd av material från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Förvaltningen genomför vissa kortsiktiga åtgärder i form av punktinsatser för prioritering av
att färdigställa dokumentation. Behovet av kortsiktiga åtgärder kvarstår under tiden som det
långsiktiga förbättringsarbetet sker, då inflödet av orosanmälningar och utredningar bedöms
vara fortsatt högt.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder för
att säkerställa den lagstadgade utredningstiden i barnavårdsutredningar.
Beslutsunderlag
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