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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

2017-11-23 

SOCIALNÄMNDEN 

 

Tid Torsdag den 23 november 2017, kl 17.30 

Plats Sammanträdesrummet Symfonin, stadshuset, Campusgatan 26 

Sekreterare Johan Karlsson 

Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S) 

 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Protokollets justering 

3. Fastställande av dagordning 

4. Individärende (9)  

Informationsärenden  

5. Kontoret informerar 

6. Nämnden informerar 

7. Information om yttranden över t.ex. detaljplaneärenden 

 

Beslutsärenden  

8. Rapportering av ej verkställda beslut 2017, tredje kvartalet  

Dnr: SN 17/010 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-17 

Rapport ej verkställda beslut kvartal tre 2017, daterad 2017-10-17. 
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9. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna 
i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård 

Dnr: SN 17/063        

Beslutsunderlag 

- Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2017 med rapport 

daterad den 9 oktober 2017 

- Förslag till Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Storsthlm-

kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso-och sjukvård 

KSL 17/0049-15 

10. Revisionsrapport nr 1/2017 – Granskning av kommunens arbete med 
barnkonventionen 

Dnr: SN 17/064 

Beslutsunderlag 

- Kontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2017 

- Yttrande avseende revisionsrapport nr 1, granskning av kommunens arbete med 

barnkonventionen daterad 3 november 2017 

- Revisionsskrivelse nr 1 barnkonventionen  2017 

- Revisionsrapport EY- Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen maj 

2017 

11. Anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som 
försvinner i Stockholms län 

Dnr: SN 17/063 

Beslutsunderlag 

- Ärendet kompletteras med handlingar 

12. Socialnämndens sammanträdesdatum 2018 

Dnr: 14/080 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse sammanträdestider för socialnämnden 2018, daterad 2017-10-24. 
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13. Ärendebalans  

14. Meddelanden/anmälningsärenden 

15. Delegeringsbeslut  

16. Övriga frågor  

 

Rose-Marie Jacobsson (S) 

Ordförande 

Socialnämnden 

Telefon (direkt): 08-523 012 27 

E-post: rose-marie.jacobsson@sodertalje.se 

 

 

Johan Karlsson 

Sekreterare 

Socialnämnden 

Telefon (direkt): 08-523 018 95 

E-post: Johan.Karlsson@sodertalje.se 



Ärende 8
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-11-03 
Social- och omsorgskontoret 

Socialnämnden 

Yttrande avseende revisionsrapport nr 1 granskning av 
kommunen arbete med barnkonventionen 

Dnr: SN 17/064 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har konsultföretaget EY genomfört en granskning som 
syftar till att bedöma i vilket utsträckning kommunen vidtagit åtgärder för att beakta 
barnkonventionens krav i beslutsfattande och verksamhet.  

Revisorerna har utifrån det som framkommit i granskningen gett ett antal rekommendationer 
som aktuella nämnder ska besvara. Socialnämnden ska besvara följande rekommendationer: 

1. Socialnämnden rekommenderas att säkerställa att det pågående utvecklingsarbetet med
familjeorienterat arbetssätt resulterar i konkreta åtgärder och resultat.

2. Samtliga nämnder rekommenderas att analysera hur gapet mellan ambitioner om barns
delaktighet och verksamhetens kapacitet kan minska.

Kontoret har utformat ett yttrande som innehåller kommentarer till de rekommendationer som 
revisionen har lämnat. Som svar till revisorerna anför nämnden att: 

1. Målsättningen med utvecklingsarbetet kring ett familjeorienterat arbetssätt är att familjer
där det förekommer missbruk hos föräldrarna ska erbjudas ett sammanhållet stöd med
utgångspunkt i barnets behov. Under hösten har Socialnämnden arbetat med att
undersöka vilken typ av gemensamma insatser som skulle kunna var aktuella för
målgruppen. Arbetet har hittills fokuserats på att göra gemensamma
förhandsbedömningar när en orosanmälan gäller missbruk hos vårdnadshavare där den
vuxne då direkt kan erbjudas insatser och stöd från missbruksenheten. För att öka
förutsättningarna för ett framgångsrikt implementeringsarbete har enheterna även under
hösten genomfört gemensam utbildning om familjeorienterat arbetssätt och barn i
missbruksfamiljer.

2. I rapporten anges i den sammanfattande bedömningen att de risker som finns för att
barnkonventionens intentioner inte uppnås inom socialnämndens verksamheter i första
hand är kopplade till resurser och kompetensförsörjning. Nämndens bedömning är att
det är en rad olika faktorer som är viktiga för att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för att detta gap inte uppstår. Att säkerställa att ambitionen om barns delaktighet
bryts ner till rutiner och arbetssätt och att motverka hög personalomsättning är två
områden där nämnden presenterar flera åtgärder i sitt svar till revisorerna.

Ärende 10
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Kontoret föreslår att nämnden godkänner yttrandet som socialnämndens svar till revisionen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2017 

Yttrande avseende revisionsrapport nr 1, granskning av kommunens arbete med 
barnkonventionen daterad 3 november 2017 

Revisionsskrivelse nr 1 barnkonventionen  2017 
Revisionsrapport EY- Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen maj 2017 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Nämnden lämnar yttrandet ”yttrande över revisionsrapport nr 1 granskning av kommunens 
arbete med barnkonventionen” som socialnämndens svar till revisionen.  

 

  

Lenita Granlund Therese Bladh 

Socialdirektör Utredare 

 

 
Handläggare: Therese Bladh 
Staben 
Telefon (direkt): 08-52301766 
E-post: therese.bladh@sodertalje.se 
 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 

Akten 
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YTTRANDE 
2017-11-02 
Social- och omsorgskontoret 

Socialnämnden 
 

Yttrande över revisionsrapport nr 1, granskning av 
kommunen arbete med barnkonventionen 

På uppdrag av kommunens revisorer har konsultföretaget EY genomfört en granskning som 
syftar till att bedöma i vilket utsträckning kommunen vidtagit åtgärder för att beakta 
barnkonventionens krav i beslutsfattande och verksamhet.  

Revisorerna har utifrån det som framkommit i granskningen gett ett antal rekommendationer 
som berörda nämnder ska besvara. Socialnämnden berörs av följande rekommendationer:  

1. Socialnämnden rekommenderas att säkerställa att det pågående utvecklingsarbetet med 
familjeorienterat arbetssätt resulterar i konkreta åtgärder och resultat.  

2. Samtliga nämnder rekommenderas att analysera hur gapet mellan ambitioner om barns 
delaktighet och verksamhetens kapacitet kan minska. 

Detta yttrande innehåller kommentarer till de förslag som revisionen har lämnat och utgör 
socialnämndens svar till revisionen. 

Rekommendation 1: Socialnämnden rekommenderas att säkerställa att 
det pågående utvecklingsarbetet med familjeorienterat arbetssätt 
resulterar i konkreta åtgärder och resultat.  

Nämndens kommentarer: 
 
Målsättningen med utvecklingsarbetet kring ett familjeorienterat arbetssätt är att familjer där det 
förekommer missbruk hos föräldrarna ska erbjudas ett sammanhållet stöd med utgångspunkt i 
barnets behov. Hur detta stöd framöver ska utformas är inte klart men den arbetsgrupp som 
arbetar med implementeringen har under hösten arbetat med att undersöka vilken typ av 
gemensamma insatser som skulle kunna var aktuella för målgruppen.  

Arbetet har hittills fokuserat på att utveckla samverkan mellan Barn och Ungdoms 
mottagningsenhet och Vuxenenhetens missbruksvård.  Steg ett i en utvecklad samverkan avser 
ärenden där det finns anmäld oro att barnet lever med föräldrar som missbrukar. Rent konkret 
innebär denna samverkan att personal med kunskap om missbruk medverkar vid det första 
mötet som utgör underlag till Barn och ungdoms förhandsbedömning. Den vuxne kan då 
erbjudas insatser och motiverande samtal direkt redan i detta skede. Sedan sommaren 2016 
finns fastställda rutiner kring denna samverkan i ledningssystemet och antalet gemensamma 
förhandbedömningar följs upp genom regelbundna styrgrupps- och arbetsgruppsmöten.  

Än så länge är det få föräldrar som kommit i kontakt med vuxenenhetens missbruksvård med 
hjälp av familjeorienterat arbetssätt.  
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Steg två i implementeringen är att missbruksenheten och barn och ungdom framöver ska 
genomföra gemensamma utredningar i ärenden som bedöms lämpliga. Underlagen blir en del i 
respektive verksamhets utredningar, t ex barnets utredning. 

I samband med uppstarten av detta arbete genomfördes den 20 oktober 2017 en gemensam 
halvdagsutbildning med fokus på barnens situation i familjer där det förekommer missbruk, 
samverkan och familjeorienterat arbetssätt. För att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt 
implementeringsarbete är denna typ av gemensamma utbildningar värdefulla. I samband med 
framtagande av barn och ungdoms gemensamma kompetensförsörjningsplan för 2017 och 2018 
är även inköp av utbildningar kring barn i missbruksfamiljer prioriterat.  

 

Rekommendation 2: Samtliga nämnder rekommenderas att analysera hur 
gapet mellan ambitioner om barns delaktighet och verksamhetens 
kapacitet kan minska. 

Nämndens kommentarer:  

I rapporten anges i den sammanfattande bedömningen att de risker som finns för att 
barnkonventionens intentioner inte uppnås inom socialnämndens verksamheter i första hand är 
kopplade till resurser och kompetensförsörjning. Kontorets bedömning är att det är en rad olika 
faktorer som är viktiga för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att detta gap inte 
uppstår.  

• Säkerställa att ambitionen om barns delaktighet bryts ner till rutiner och arbetssätt. 

En av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa att ambitionen om barns delaktighet verkställs i 
praktiken är att det finns tydliga rutiner för hur barnperspektivet ska beaktas just utifrån varje 
verksamhetens specifika uppdrag. En ökad kunskap om barnkonventionens innehåll leder inte 
automatiskt till att barnperspektivet stärks om den inte bryts ner till konkreta arbetssätt. Väl 
upparbetade rutiner minskar också verksamheternas sårbarhet vid personalomsättningar då 
barnperspektivet inte blir beroende av intresset hos enskilda handläggare eller chefer.  

På barn och ungdom och försörjningsstöd finns det idag egna verksamhetsutvecklare anställda 
som arbetar med att stötta verksamheterna med att ta fram rutiner och löpande utvärdera 
metoder och arbetssätt i enlighet med lagstiftning.  

För verksamheterna inom barn och ungdom ingår frågan om barns delaktighet i hög grad som 
en del i kärnuppdraget.  I ledningssystemet för kvalitet läggs stort fokus på barnets delaktighet 
vilket innebär att eventuella brister i att tillgodose barnets rätt till delaktighet snabbt fångas upp. 
Varje månad följs hur barnen kommer till tals i beslutsunderlag, vid omprövningar samt i 
överväganden. 

Idag är metoden BBIC, Barnets Behov I Centrum väl implementerat inom hela barn och 
ungdoms verksamhet. Alla ny personal erbjuds grundutbildning löpande av lokala BBIC-
utbildare. För att säkerställa att kunskapen i BBIC används i det dagliga arbetet erbjuds idag 
samtliga gruppledare stöd för hur man handleder och stöttar socialsekreterarna i 
grundprinciperna.  
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Utöver BBIC pågår ett arbete för att implementera och utbilda handläggare inom hela barn och 
ungdom i utredningsmetodiken Signs of Safety.  Signs of safety är ett samarbets och 
säkershetsinriktat arbetssätt som syftar till att i samarbete med familj och nätverk säkerställa ett 
systematisk och långsiktigt skydd för barnet. Huvuddelen av all nuvarande personal har 
genomgått grundutbildning och sedan har ett antal personer fått utbildning i att kunna löpande 
utbilda och kommer vara ett extra stöd.  

För att säkerställa att ambitionen om barns delaktighet genomförs inom försörjningsstöd 
handlar det om att göra barnkonsekvensanalyser. Eftersom det är föräldern som är föremålet för 
utredningen handlar det om att barn som förekommer i en utredning ska bli synliga genom att ta 
reda på hur beslut påverkar ungänget med föräldern, skolan, fritidssysselsättning etc. Barnet ska 
hela tiden under en utrednings gång vara synlig i underlaget för att säkerställa att barnets 
situation inte förbises.  

Försörjningsstöds stödsystem för handläggning instrument X har även under september 
reviderats i syfte att se över hur instrumentet ska användas för att tydligare få fram 
barnperspektivet i utredningar.  

 

• Exempel på åtgärder för att motverka hög personalomsättning  

En annan viktig faktor för att minska det eventuella gapet mellan ambitioner och praktik när det 
gäller barns delaktighet är olika satsningar i syfte att motverka en fortsatt hög 
personalomsättning. En åtgärd som vidtagits för att förbättra handläggarnas förutsättningar och 
arbetsmiljö är satsningen på ”nära ledarskap”.  Från och med hösten 2017 kommer samtliga 
gruppchefstjänster inom försörjningsstöd och barn och ungdom att göras om till gruppledare. 
Syftet med förändringen är att minska det administrativa arbetet och därmed göra utrymme för 
ett ökat stöd till handläggarna i det direkta handläggningsarbetet.  

För att hantera en situation med hög personalomsättning och många nyutexaminerade 
handläggare har verksamheten för försörjningsstöd sedan 2013 även utvecklat en struktur för 
introduktionen för nya medarbetare där man säkerställer att samtliga medarbetare får ta del av 
samma information. För att motverka en fortsatt hög personalomsättning har det även gjorts 
satsningar för att garantera god kompetensutveckling.  Ett omfattande implementeringsarbete av 
riktlinjerna har också genomförts som resulterat i att riktlinjerna idag är en integrerad del i 
arbetet.  

Inom barn och ungdom finns sedan 2016 ett nytt utvecklat introduktionsprogram för 
nyanställda handläggare. Syftet med introduktionsprogrammet är att nya utexaminerade 
socionomer inom barn och ungdoms verksamheter får de bästa förutsättningarna att göra ett bra 
arbete och vilja stanna kvar och utvecklas. Bedömningen är dock att det faktum att flertalet 
handläggare inom barn och ungdom är unga och relativt nyutexaminerade inte i sig utgör något 
problem eller risk för möjligheten att säkerställa barn inflytande. 

















































































Södertälje 
kommun 

Tjänsteskrivelse 

2017-11-13 

Social- och omsorgskontoret 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Yttrande avseende anslutning til samverkansplan om 
ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län 

Dm: SN 17 /063 

Sammanfattning av ärendet 

1 (4) 

Länsstyrelsen i Stockholm har i en framställan bjudit in Södertälje Kommun att anta 
samverkansplanen "Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner: Arbetsätt och 

rutiner i Stockholms län 2017-2018". 

Samverkansplanen innehåller dels förslag på struktur för samverkan och konkreta rutiner och 
arbetssätt för hur olika aktörer ska agera både förebyggande och akut vid försvinnanden. Planen 
är framtagen i syfte att underlätta för de aktörer som möter dessa barn att skapa en ökad samsyn, 
och agera likartat. Målet är att öka skyddet för dessa barn. 

Samverkansplanen ska inte betraktas som en riktlinje utan en rekommendation till kommuner 
och övriga aktörer om en samverkansmodell när ensamkommande barn avviker/försvinner. 

Länsstyrelsen önskar återkoppling på samverkansplanen senast december 2017. 

Kontoret har utformat ett yttrande som svar till Länsstyrelsen som innebär att Södertälje ställer 
sig bakom samverkansplanen. Även kommunens överförmyndarnämnd har fått ta del av 
samverkansplanen i samband med yttrandet och ställer sig positiva till anslutning. 

Kontoret föreslår att socialnämnden och kommunstyrelsen godkänner kontorets yttrande och 
beslutar att ställa sig bakom samverkansplanen. 

Bes I utsu nderlag 

Social och Omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11- 13 

Social och omsorgskontorets yttrande daterad 2017-11-13 

Länsstyrelsens framställan avs. anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som 
försvinner i Stockholms län 2017 

Länsstyrelsens rapport 2017: 10 Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner i 

Stockholms Län Arbetssätt och rutiner i Stockholms Län 2017-2018 

Södertälje kommun I Staben I 151 89 Södertälje I Organlsationsnr: 212000-0159 I www.sodertalje.se 

Besöksadress: vbbg I Växel: 08-523 010 001 E-post: bgfgb 
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