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Nya riktlinjer för handläggning och
dokumentation av ärenden gällande barn och
unga inom individ- och familjeomsorgen
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Under 2019 har socialförvaltningen tagit fram ett förslag till
reviderade riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Revideringen har gjorts utifrån att ny lagstiftning
och nya föreskrifter har trätt i kraft och i förslaget har uppdragen till
socialförvaltningen i budget 2020 rörande förändringar i riktlinjerna
arbetats in. Förvaltningen är positiv till förslaget men framhåller att
det på några punkter krävs förtydliganden.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg.
Tjänsteutlåtandet har samordnats med tjänsteutlåtandet som tas upp
i Älvsjö stadsdelsnämnd i samma ärende. Ärendet tas upp i lokal
samverkansgrupp den 7 april 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 16 april 2020.
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Ärendet
Under 2019 har socialförvaltningen tagit fram ett förslag till
reviderade riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Revideringen har gjorts utifrån att ny lagstiftning
och nya föreskrifter har trätt i kraft inom flera delar av området barn
och unga inom individ- och familjeomsorgen. Socialstyrelsen har
gett ut nya vägledningar och handläggningsstöd som påverkar
arbetet med barn och unga. Ändringarna rör bland annat omedelbart
omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU), unga lagöverträdare, ensamkommande barn och unga
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samt stöd och hjälp vid spelmissbruk och spelberoende.
Socialstyrelsen har också reviderat och utvecklat arbetssättet Barns
behov i centrum (BBIC) som används i staden.
Socialförvaltningen fick i budget 2019 flera uppdrag som handlade
om en översyn av riktlinjerna, bland annat avseende allvarssamtal
med unga och deras föräldrar inom 48 timmar efter det att det kom
socialtjänsten till kännedom att en ungdom för första gången begått
eller misstänks ha begått brott. Samtliga dessa uppdrag har införts i
riktlinjerna.
Även barnrättsperspektivet har setts över och förtydligats i och med
att barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.
Riktlinjernas struktur setts över och i förslaget finns tydligare
hänvisningar till bland annat Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna
råd och handböcker i syfte att göra det lättare att hitta fördjupad
information.
Den 28 januari 2020 tog socialnämnden ställning till förslaget till
reviderade riktlinjer och kommunstyrelsen har nu skickat ut
förslaget på remiss till samtliga stadsdelsnämnder i staden och till
Barnrättsbyrån, BRIS - Barnens rätt i samhället, Polisregion
Stockholm, Region Stockholm, Rädda Barnen samt Socialstyrelsen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till hur riktlinjerna har omarbetats och
bedömer att förslaget är både tydligt och välstrukturerat.
Förvaltningen i ifrågasätter lämpligheten av att man på några ställen
i riktlinjerna (bland annat sid. 25 och 43) refererar till verksamheter
som staden driver med namn. Det innebär att vid eventuella
organisationsförändringar eller namnbyten för dessa verksamheter
blir riktlinjetexten inaktuell.
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Riktlinjeförslaget innehåller på flera ställen rekommendationer av
delegationsnivå för olika typer av beslut. Se särskilt sid. 19 om
placering på HVB inom och utom av staden tecknat ramavtal.
Stadsdelsnämnderna utformar självständigt den delegationsordning
som ska gälla och lägsta nivå för olika beslut kan variera mellan
olika nämnder. Det är oklart hur nämnderna ska förhålla sig till
riktlinjerna; är de bindande så att nämnden ska eller bör beakta dem
vid utformningen av delegationsordningen.
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Förvaltningen noterar att riktlinjerförslaget uttrycker att placerade
barn och ungdomar ska besökas minst fyra gånger per år av
socialsekreterare. Så vitt förvaltningen förstår så överväger
Socialstyrelsen nu att ändra detta ska-krav till ett bör.
På sid. 32 tas oro för ofödda barn upp. Det är viktigt att notera att
socialtjänsten inte har rätt att utreda en gravid, vuxen kvinnas
situation om hon inte lämnar sitt samtycke till detta och själv
ansöker om insatser.
Riktlinjerna behöver förtydligas av gäller genomförandeplaner för
olika typer av insatser. Beställande nämnd har ett ansvar för att det
skapas en genomförandeplan men utföraren kan utforma den.
I riktlinjerförslaget har allvarssamtal med unga som för första
gången misstänks för brott arbetats in (sid 56). Riktlinjerna bör
förtydligas av som gäller rörande dokumentation och återkoppling
till socialtjänstens myndighetsutövning efter samtalet. Det är också
en intressant fråga hur effekten av detta arbetssätt ska följas upp på
gruppnivå.
Avsnittet på sid. 56 om återvändare från krigsdrabbade områden är
formulerat utifrån en önskan om utnyttja de möjligheter som finns
inom gällande regelverk för samarbete med polisen. Det är oklart
vem det är som önskar och ordvalet bör ses över för ökad tydlighet.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef
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