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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Lindesbergs kommun granskat om socialnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till 

tidsgränser i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). Vi bedömer att nämnden i stort säkerställer 

detta. Utifrån granskningens frågor görs följande bedömningar: 

Det finns en struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom att följa uppgifter i 

verksamhetssystemet. Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de 

tidsgränser som finns vid utredning av barn och unga och en struktur för att följa att den efterlevs. 

Vid anmälan om barn som misstänks fara illa görs en skyddsbedömning samma dag och 

motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en utredning ska inledas 

eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den tidsram som enligt 

socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 

Utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens bestämmelse om en tidsgräns 

om fyra månader, om inte särskilda skäl finns. Granskningen visar dock att utredningstiden i 

nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den maximerade tidsgränsen, vilket indikerar 

behov av att se över rutinerna för att säkerställa att utredningarna genomförs skyndsamt.  

I de akter som granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid. Intervjun indikerar att 

utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte pga de skäl som 

Socialtjänstlagen medger. 

Beslutade insatserna verkställs i stort i tid. Rapportering av ej verkställda beslut görs i enlighet med 

Socialtjänstlagen till IVO och till kommunfullmäktige. En rapportering görs dock inte till kommunens 

förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta del av att rapportering görs via nämndens 

protokoll samt vid anmodan få del av rapporten.  

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska uppföljningen av 

handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar några avvikelser bedömer vi det 

inte som nödvändigt. 

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer. 

 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 

utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 

skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 

revisorer av ej verkställda beslut. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Nationellt har inflödet av orosanmälningar i kommunernas individ- och familjeomsorg ökat. Detta 

gäller också i Lindesbergs kommun. Revisorernas analys pekar på att detta kan innebära en risk 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv varför beslut fattas att göra en granskning inom området. 

 

Det är viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och enkelt som möjligt, enligt 

bestämmelser i förvaltningslagen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat 

till nämndens kännedom, som kan föranleda åtgärd för ett barns skydd eller stöd finns dessutom i 

Socialtjänstlagen. 

 

I Socialtjänstlagen klargörs de krav och tidsramar för beslut om en utredning ska inledas eller ej, 

när en utredning senast ska vara slutförd samt vilka krav som gäller vid eventuell förlängning av 

utredningstiden. Givna tidsramar finns även avseende när skyddsbedömning ska vara gjord vid 

anmälan (om barnet bedöms vara i behov av omedelbart skydd) samt att den ska dokumenteras.  

 

När beslut fattas om bistånd till enskilda ska beslutet verkställas direkt. Om nämnden inte 

verkställer beslutat inom skälig tid kan förvaltningsdomstol döma ut sanktionsavgift. Detta för att 

säkerställa att barnet/den unge får det stöd som beslutats om. Antalet rapporterade ej verkställa 

biståndsbeslut har fortsatt att öka i landet under senare år. 

 

Ett fungerande flöde i utredningsarbetet har betydelse för den enskilde medborgarens 

rättssäkerhet, men påverkar också arbetssituationen för berörd personal. Utredningar som tar 

längre tid kan innebära att handläggarna har flera utredningar aktuella samtidigt, vilket vi av 

erfarenhet vet har betydelse för den upplevda arbetsbelastningen.  

 

Socialnämndens ansvar är bland annat att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande 

lagar och regler samt att det finns en god intern kontroll. Bristande följsamhet till tidsgränser vid 

ansökan eller anmälan gällande barn och unga, kan vara ett mått på bristande intern kontroll och 

att verksamheten inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att granska att nämnden har en 

ändamålsenlig verksamhet avseende på tidsgränser vid ansökan om stöd och anmälan om oro 

kring barn eller unga.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig 

handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till tidsgränser.  

 

Revisionsfrågor:  

 
● Har skyddsbedömning genomförts genast och dokumenterats i de fall anmälan i inkommit? 
● Har utredning inletts utan dröjsmål alternativt att beslut fattats att ej inleda utredning? 
● Har utredning genomförts skyndsamt och inom maximerad utredningstid? 
● Finns det beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 

maximerad tidsgräns och är dessa i enlighet med gällande delegationsordning? 
● Får socialnämnden återkoppling av systematisk uppföljning av handläggningstider? 
● Verkställs beslutade insatser inom rimlig tid? 
● Rapporterar nämnden om beslutade insatser som inte verkställts inom tre månader till 

kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg? 
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1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgör underlag för de bedömningsgrunder som uttrycks i revisionsfråga. I 

denna granskning är dessa: 

• Kommunallagen 

• Förvaltningslagen 

• Socialtjänstlagen  

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta handläggningstider inom barn- och ungdomsärenden inom 

socialnämndens ansvarsområde och kommer inte att omfatta rättssäkerheten i andra avseenden. 

1.5. Metod 

Intervju har genomförts med familjeenhetens enhetschef. Kompletterande uppgifter har inhämtat 

hos verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.  

 

Granskning har skett av nämndens delegationsordning, rutiner för intern kontroll samt protokoll.  

 

Tio ärenden där anmälningar föranlett utredning har granskats. Urvalet har utgjorts av de 10 första 

anmälningarna, relevanta för granskningen (dvs där beslut fattas om bistånd) som inkommit till 

förvaltningen under 2019. I ett av ärendena hade beslut dock inte fattats om bistånd varför 

uppföljning av verkställighet omfattar nio ärenden.  

 

Utdrag har efterfrågats av verksamhetsstatistik avseende utredningar som inletts och avslutats 

under 2019.  

 

I granskningen har vi tagit del av rapportering gällande ej verkställda beslut.  

Rapporten har sakavstämts med ansvarig chef och kvalitetssäkrats inom PwC enligt interna rutiner 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

Inom familjeenheten finns idag åtta tjänster som riktas mot utredning av barn och unga. Tre 

handläggare ansvarar för uppföljning av öppenvårdsinsatser (såväl insatser till barn, unga och 

vuxna) och två för uppföljning av placeringar av barn och unga. Inom enheten finns en roll som 1:e 

socialsekreterare vilken ansvarat för fördelning av ärende, stöd och uppföljning. Enheten leds av 

enhetschefen.  

Fördelning av ärenden sker utifrån belastning. En specialisering finns i gruppen för 

ungdomsärenden, våld mot barn samt våld i nära relationer.  

Inom enheten är samtliga tjänster besatta. Verksamheten har idag inga svårigheter att rekrytera 

medarbetare med lämplig kompetens och erfarenhet. Samtliga handläggare har en 

socionomexamen.  

Inflödet av barn- och ungdomsärenden beskrivs ha ökat under ett flertal år. Under 2019 inleddes 

totalt 353 utredningar, vilka avslutats under året. Här var 160 flickor och 193 pojkar. Bland dessa 

var medelåldern för flickorna nio år och för pojkarna tio år. Den genomsnittliga utredningstidens 

längd var 97 dagar för pojkar och 92 dagar för flickor.  

Statistik följs kontinuerligt gällande nyanmälningar och nyansökningar. Anmälningar i pågående 

ärende syns ej i statistiken. Verksamhetssystemet präglar vilka uppgifter som tas fram.  

2.1. Styrning och uppföljning av tidsgränser  

2.1.1. Iakttagelser 

Vid intervjuerna framkommer att specifika interna riktlinjer/rutiner inte tagits fram. Det stöd som ges 

i lagstiftning och i de handböcker som tagits fram av Socialstyrelsen ses som tillräckliga. Att 

utarbeta och fastställa en utredningsplan vid beslut om utredning ses som värdefullt för att 

säkerställa att utredningen berör relevanta områden och därmed begränsas utifrån den situationen 

som utreds.   

1:e socialsekreteraren ansvarar för kontinuerlig uppföljning av, bland annat, att utredningarna 

färdigställs skyndsamt och att den maximala utredningstiden inte överskridits. Ett medvetet arbete 

har pågått för att minska utredningstiderna. Detta sker framförallt genom veckovisa träffar (samråd) 

med handläggarna där bland annat tidsgränser fokuseras. Ibland deltar också enhetschefen vid 

dessa träffar.  

1:e socialsekreteraren har utöver detta, individuella träffar med enskilda handläggare som bedöms 

kunna behöva ytterligare stöd och struktur i utredningsarbetet.  

1:e socialsekreterare och enhetschef stämmer varje vecka av hur situationen ser ut.  

Enhetschefen beskriver att det finns en stor medvetenhet om de tidsgränser som gäller. Detta är i 

fokus vid diskussioner om utveckling och arbetssätt.  

Vi konstaterar att den interna kontrollen inte berör kontroll av verksamhetens lagenlighet i 

förhållande till de tidsgränser som gäller.  

Statistik tas fram gällande utredningstid och tid för verkställighet av beslut om insats. 
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2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid 

utredning av barn och unga och kontroller av att den efterlevs. 

En medvetenhet av lagens intentioner och det stöd som finns i Socialstyrelsens handbok har 

beskrivits. Det finns en struktur för att kontrollera att detta följs i gruppträffar och vid individuella 

träffar mellan handläggare och 1:e socialsekreterare. Den statistik som tas fram gällande 

handläggningstider bedöms som en kontroll över att handläggningstider följs. Detsamma gäller 

tidpunkt för verkställighet av beslut. 

Vi rekommenderar att statistik tas för de övriga tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda utredning,  

2.2. Beslut och dokumentation gällande skyddsbedömning  

När en anmälan enligt Socialtjänstlagens 11 kap 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast 

göra en bedömning om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan 

bedömning ska göras samma dag som anmälan inkommer eller i vissa särskilda fall 

nästkommande dag och den ska dokumenteras. 

2.2.1. Iakttagelser 

Verksamhetssystemet ger stöd för att en skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar, enligt 

enhetschefen. 

Aktgranskningen visar att i samtliga granskade ärenden har en skyddsbedömning gjorts. Den har 

gjorts samma dag som anmälan inkom utom i ett fall där den gjorts inom två dagar. 

Aktgranskningen visar även att det systematiskt har dokumenterats vad som är skäl för 

skyddsbedömningen.  

2.2.2. Bedömning 

Granskningen visar att en skyddsbedömning vid anmälan gällande barn och unga har gjorts i tid 

och motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

2.3. Beslut att inleda/ej inleda utredning  

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 

(11 kap. 1 § SoL). 

En förhandsbedömning av en anmälan eller ansökan ska utmynna i ett beslut om att inleda eller 

inte inleda utredning. En förhandsbedömning ska i normalfallet ta kortare tid än 14 dagar. Om det 

finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar. 

2.3.1. Iakttagelser 

I flertalet granskade ärenden har utredning inletts i nära anslutning till att anmälan inkom. I fyra av 

ärendena har beslutet fattats inom 11 – 13 dagar.  

2.3.2. Bedömning 

Granskningen visar att en förhandsbedömning gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en 

utredning ska inledas eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den 

tidsram som enligt socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 
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2.4. Utredningstid  

Enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 2§ ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 

inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för 

viss tid, se vidare 2.5. 

2.4.1. Iakttagelser 

Vid intervjun beskrivs att utredningstiderna varierar. Om utredningstiden överskrider fyra månader 

är anledningen ofta en alltför hög belastning hos handläggaren, att en kontakt inte kan etableras 

med den som utreds eller att den utredningen berör eller föräldrar inte kommer till avtalade möten. 

Aktgranskningen visar att utredningen i samtliga ärenden är slutförd inom fyra månader  

Det noteras dock att fem ärenden är utredningstiden exakt fyra månader, i ett fall nästan fyra 

månader. Utredningen påvisar inte skäl till att inte genomföra den mera skyndsamt. I övriga fyra 

granskade ärenden är utredningstiden tre månader (två ärenden), samt i resterande ärenden 

omkring en respektive två månader.  

2.4.2. Bedömning 

Granskningen visar att utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens 

bestämmelse om en tidsgräns om fyra månader, om inte särskilda skäl finns.  

Att utredningstiden i så många som nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den 

maximerade tidsgränsen, indikerar behov av att se över rutinerna för att säkerställa att de 

genomförs skyndsamt. Detta kan gälla arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd. 

2.5. Beslut avseende förlängning av utredningstid enligt delegation 

Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningstiden om det finns särskilda skäl 

(11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden får dock inte besluta att förlänga tiden ”tills vidare”, utan 

måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid. Av förarbetena framgår att en 

förlängning kan bli aktuell om en barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning inte slutförs inom 

den för barnavårdsutredningen föreskrivna tiden och om innehållet bedöms som betydelsefullt för 

socialnämndens bedömning.  

Inom socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme för att genomföra även mer komplicerade 

eller omfattande utredningar. Det är enligt Justitieombudsmannen en angelägen uppgift för varje 

kommun att bevaka att de barnavårdande funktionerna sköts på ett tillfredsställande sätt. 

2.5.1. Iakttagelser 

Delegationsordningen visar att beslut att vid särskilda skäl förlänga utredningstiden i 

barnavårdsutredningar fattas av enhetschef. 

Enligt enhetschefen är det ovanligt att utredningstiden förlängs. Lagen ger få möjligheter till detta, 

exempelvis att utredning från annan myndighet pågår och bör vägas in i den bedömning som 

socialtjänsten har att göra. Om det förekommer utredningstider längre än fyra månader är skälet 

oftast att handläggaren inte har hunnit med. I de fallen finns inte lagstöd för förlängningen varför 

beslut inte heller fattas.  

Det har inte varit aktuellt att fatta beslut om förlängning i något av granskade ärenden. 

Vid granskning av nämndens protokoll från januari 2019 till april 2020 framkommer att ingen 

redovisning avseende beslut om förlängning av utredningstid har gjorts till nämnden.  
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2.5.2. Bedömning 

I granskningen framkommer att beslut att förlänga utredningstid är ovanligt. I de akter som 

granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid.  

Intervjun indikerar att utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte pga de 

skäl som Socialtjänstlagen medger. Att detta inte sker bör vara en uppgift att bevaka vid 

kontinuerliga ärendegenomgångar tillsammans med respektive handläggare.  

2.6. Nämndens uppföljning av handläggningstider 

2.6.1. Iakttagelser 

Som tidigare noterats finns en struktur för kontroll av handläggningstider genom 1:e 

socialsekreterarens träffar med handläggare i grupp och enskilt samt genom att följa statistik som 

kontinuerligt tas fram över bland annat utredningstider.  

Vid protokollsgranskning för perioden januari 2019 till december 2019 framkommer att nämnden 

tar del av information från verksamheterna vid varje sammanträde. Av totalt 14 sammanträden 

under perioden finns siffror gällande orosanmälningar i åtta av protokollen. I vissa protokoll framgår 

hur många av dessa anmälningar som lett till utredning och/eller ackumulerade antalet 

anmälningar för året. I vissa protokoll jämförs mängden anmälningar med föregående år.  

I kontakt med verksamheten framkommer att en rapportering av handläggningstider inte görs till 

nämnden.  

2.6.2. Bedömning 

Inom verksamheten finns en struktur för att systematiskt följa upp utredningstiderna.   

 

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska uppföljningen av 

handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar några avvikelser bedömer vi det 

inte som nödvändigt. 

2.7. Verkställs beslutade insatser inom rimlig tid? 

Beslut enligt socialtjänstlagen ska i princip verkställas omedelbart. Det är alltid nämndens ansvar 

att den enskilde får de insatser som han eller hon har beviljats. Beslutet anses verkställt när den 

enskilde tackat ja till insatsen, om behov ej längre föreligger eller om behovet tillgodoses på annat 

sätt.  

2.7.1. Iakttagelser 

Vid intervjun beskrivs en svårighet att rekrytera kontaktpersoner och ibland även kontaktfamiljer, 

vilket kan medföra att beslutet inte kan verkställas omedelbart. Rapporteringen till nämnd visar 

även att det i några fall funnits svårigheter att utreda den personen som ska utföra insatsen i tid.  

Aktgranskningen visar att i de nio ärenden där beslut fattats om insats har den verkställts inom 

rimlig tid. I ett fall har anmälan lett till ett omedelbart omhändertagande i samband med att 

socialtjänsten fått kännedom om situationen. I ett ärende har en placering i ett familjehem 

verkställts först efter nästa fyra månader.  

Det förekommer i fyra ärenden att insats inleds under utredningstiden. I ett fall är det oklart varför 

utredningen inte avslutas i samband med att en placering genomförs. Utredningen avslutas med 

ett beslut om att bevilja utsluss efter placeringen.  

Sammanfattningsvis visar rapporteringen till nämnden att under 2019 har två beslut gällande 

kontaktfamilj och tre beslut gällande kontaktperson inte verkställts inom tre månader. Tre beslut 
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har avslutats utan verkställighet, vilket innebär att situationen av någon anledning förändrats varför 

verkställighet inte längre är aktuellt, dvs behovet finns inte längre. 

2.7.2. Bedömning 

Granskningen visar att de beslutade insatserna i stort verkställs i tid. De fall detta inte har kunnat 

ske är framförallt beslut om kontaktperson och kontaktfamilj, där en svårighet finns att rekrytera 

eller utreda personer för uppdragen.  

2.8. Rapportering av insatser som inte verkställs 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer rapportera 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 

nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat 

uppge skälen för dröjsmålet.1 

Socialnämnden ska även till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut 

fattades.2  

2.8.1. Iakttagelser 

Vid intervju och kontakt med sektorchefen framkommer att nämnden får en rapport varje kvartal 

som visar ej verkställda beslut. Nämnden ställer denna till kommunfullmäktige. En rapportering 

görs till IVO som även visar personuppgifter och skäl för att beslutet inte kunnat verkställas. Den 

senare har vi inte tagit del av. 

I de underlag till rapporteringen vi fått del av framgår antal ej verkställda beslut inom 

socialnämndens olika verksamhetsområden, där IFO är ett, samt vilket typ av beslut som berörs3. 

Den visar dock inte hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut fattades eller skäl till 

att beslutet inte verkställts. 

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tar del av ej verkställda beslut per kvartal samt 

att nämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanställningen.  

Kommunfullmäktiges protokoll visar att ledamöterna tar del av en sammanställning av ej 

verkställda beslut.  

Vi har inför granskningen fått del av en sammanställning som visar beslut som inte verkställts samt 

vilka typer av insatser detta gäller. I denna får vi del av orsak till att beslutet inte verkställts. 

Exempelvis att ansökan återtagits, sjukdom i nätverket hos tilltänkt kontaktfamilj, att utredningen 

gällande tilltänkt kontaktperson inte färdigställts samt att beslut fattats om annan insats vilket 

ersätter tidigare beslut.  

En rapportering av ej verkställda beslut, enligt SoL, till kommunens revisorer gör inte. Vid 

intervjuerna framkommer att revisorerna förväntas följa denna rapportering genom socialnämnden 

protokoll och, om intresse finns, efterfråga underlaget. 

 
1 SoL kap 16 § 6 f 
2 SoL kap 16 § 6 h 
3 Inom IFO är dessa boendestöd, ekonomiskt bistånd, familjehemsplaceringar, kontaktfamilj, 
kontaktperson, kontaktperson psykiatri, övriga insatser, beslut som blivit verkställda/avslutade 
inom kvartalet samt beslut som avslutats utan verkställighet. 
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2.8.2. Bedömning 

Granskningen visar att rapportering av ej verkställda beslut görs i enlighet med SoL till IVO och till 

kommunfullmäktige. 

En rapportering görs inte till kommunens förtroendevalda revisorer, vilka i ställer förväntas ta del av 

att rapportering görs via nämndens protokoll samt vid anmodan få del av rapporten.  

.  
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 Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Socialnämnden bedöms i stort säkerställa en ändamålsenlig handläggning av utredningar med 

avseende på följsamhet till tidsgränser. 

 Det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid utredning av barn 

och unga efterlevs. Stöd hämtas främst från lag och Socialstyrelsens handbok. Det finns också en 

struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom statistik. 

Kontrollfråga Kommentar  

Har 
skyddsbedömning 
genomförts genast 
och dokumenterats i 
de fall anmälan i 
inkommit? 

En skyddsbedömning vid anmälan gällande barn och 
unga har gjorts i tid och motiveras i enlighet med 
Socialtjänstlagen. 

 

 

Har utredning inletts 
utan dröjsmål 
alternativt att beslut 
fattats att ej inled 
utredning? 

 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har 
fattats skyndsamt om en utredning ska inledas eller 
inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut 
fattats inom den tidsram som enligt socialtjänstlagen 
anges om 14 dagar. 

 
 

Har utredning 
genomförts 
skyndsamt och inom 
maximerad 
utredningstid? 

Granskningen visar att utredningstiden i samtliga 
granskade akter följer Socialtjänstlagens 
bestämmelse om en maximal tidsgräns om fyra 
månader, om inte särskilda skäl finns.  

Att utredningstiden i så många som nästan hälften av 
de granskade ärendena uppgår till den maximerade 
tidsgränsen, indikerar behov av att se över rutinerna 
för att säkerställa att de genomförs skyndsamt. Detta 
kan gälla arbetsmetodik, arbetsbelastning, 
kompetens och/eller stöd. 

 

Finns det beslut 
avseende 
förlängning av 
utredningstid i de fall 
då denna överstiger 
maximerad tidsgräns 
och är dessa i 
enlighet med 
gällande 
delegationsordning? 

 

I de akter som granskats finns inga beslut om 
förlängd utredningstid.  

Intervjun indikerar att utredningar i sällsynta fall kan 
pågå längre än fyra månader men inte pga. de skäl 
som Socialtjänstlagen medger.  
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Får socialnämnden 
återkoppling av 
systematisk 
uppföljning av 
handläggningstider? 

Inom verksamheten finns en struktur för att 
systematiskt följa upp utredningstiderna.   

Granskningen visar att nämnden inte får en 
återkoppling av den systematiska uppföljning av 
handläggningstider som sker i verksamheten. Då 
detta inte visar några avvikelser bedömer vi det inte 
som nödvändigt. 

 

 

Verkställs beslutade 
insatser inom rimlig 
tid? 

De beslutade insatserna verkställs i stort i tid. De fall 
detta inte har kunnat ske är framförallt beslut om 
kontaktperson och kontaktfamilj, där en svårighet 
finns rekrytera eller utreda personer för uppdragen.  

 

 

Rapporterar 
nämnden om 
beslutade insatser 
som inte verkställts 
inom tre månader till 
kommunens 
revisorer, 
kommunfullmäktige 
och Inspektionen för 
vård och omsorg? 

 

 

Granskningen visar att rapportering av ej verkställda 
beslut görs i enlighet med SoL till IVO och till 
kommunfullmäktige. 

En rapportering görs inte till kommunens 
förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta 
del av att rapportering görs via nämndens protokoll 
samt vid anmodan få del av rapporten.  

 

 

3.2. Rekommendationer 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 

utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 

skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 

revisorer av ej verkställda beslut. 
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