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Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Socialnämndens förslag till yttrande enligt nedan översänds till kommunrevisionen.

Arendebes<rivning
De förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun har genom EY granskat hanteringen av anmälningar
av barn som riskerar att fara illa, samt uppföljning av placerade barn.
EY har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer:
a) Nitta former för kvalitetsgranskning av förhandsbedömningar, motiv skyddsbedömningar och
beslut som leder till att utredning inte inleds.
b) Ge förvaltningen i uppdrag att revidera så att de inte uppmuntrar till standardformuleringar när
det gäller bedömningar av den enskildes specifika situation och behov. Rutiner och andra
centrala dokument rekommenderas att ses over och uppdateras.
c) Ge förvaltningen i uppdrag att regelmässigt återrapportera beslut om förlängd utredningstid i
barnavårdsärenden inklusive motivering, att stärka uppföljningen och rapporteringen avseende
orosanmälningar
d) Analysera nämndens delegationsordning
Rapporten har översänts till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden ger följande svar på revisionens rekommendationer:
a) Socialnämndens svar: Nämnden har för avsikt att utveckla nyckeltal som också ska omfatta

förhandsbedömningar och kommer att titta aver hur detta ska kunna gams. Granskningen
kommer också att vara en del i kvalitetsrapporten som årligen redovisas till Socialnämnen, Vidare
kommer Enhetschefen under året att slumpmassigt välja ut ett antal drenden dar foljande
faktorer kommer att kontrolleras:
Har skyddsbedömning gjorts inom 24 timmar
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Har barnet kommit till tals?
Om inte, firms skäl angivet?
Finns det tidigare kännedom om ärendet?
Har den enskildes specifika behov och situation belysts?
b) Socialnämndens svar: Under perioden september - november år 2076 kommer en

processbeskrivning att tas from i syfte att beskriva mottagets arbetsuppgifter. detta arbete
kommer dokument och rutiner att uppdateras. Varje förhandsbedämning är individuell liksom
skälen till fattat beslut, dock använder vi oss av de riktlinjer och formuleringar som finns
lagstadgat när vi kommer till slutet av ärendet. Schablonformuleringarna som då används är till
far att säkra enligt lag och Ora lika tolkning i lagens mening.
c) Socialnämndens svar: Socialnamndens beredning faller månatligen en rad nyckeltal kopplat

till utredningar rörande barn, inklusive utredningstider. Nyckeltalen kommer att utvecklas att
också omfatta förhandsbedömningar samt anmälningar såsom redovisats i föregående fråga.
Beredningen och Socialnämnden i sin helhet tar del av samtliga fattade delegationsbeslut.
d) Socialnämndens svar: Delegationen är under omarbetning

Beslutsunderlag
•
•

Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstanks fara illa,
rapport
Socialnämndens beslut § 19/2016, Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av anmälingar
om barn som misstänks fara Ma.

Beslutet ska skickas till
För kännedom
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