Handlingsplan med anledning av Kvalitetsgranskning Handläggning av barnärenden 0-12 år augusti 2021
Barn och ungdomsenheten Spånga-Tensta SDF
Utvecklingsområde

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Uppföljning
Vem? När? Hur?

I ett fåtal ärenden är
utredningsarbetet för
tunt med få kontakter
med familjen och
ibland inga kontakter
med andra vuxna
kring barnet och avslut
utan insats trots
allvarlig situation

Alla utredningar
innehåller de
utredningsåtgärder
som krävs för att
belysa situationen på
ett fullödigt sätt.

11 socialsekreterare
erbjuds 2-årig
systemteoretisk
utbildning med start
hösten 2021.

Enhetschef
Maria
Wendelstig

Klart

Biträdande enhetschefer
följer upp med enskilda
medarbetare i årliga
medarbetarsamtal hur
utbildningen påverkar
deras syn på uppdraget
och hur utbildningen
påverkar deras förmåga
att utföra
utredningsarbetet.

Nyttja möjligheten till
uppföljning inom 3
månader när en
utredning avslutas
utan insatser men där
det finns fortsatt oro.

Alla utredningar som
avslutas utan
insatser men där det
finns fortsatt oro följs
upp inom 3 månader.

Enhetschef ger ett
uppdrag till
arbetsgruppen för
handläggningsfrågor att
planera en workshop
och ta fram rutiner för
ändamålet.

Biträdande
enhetschefer
inom barn och
ungdomsenheten

Klart
februari
2022

Förvaltningen gör inte
alltid polisanmälan när
ett barn utsatts för

Det görs
polisanmälan i alla
fall där ett barn

Uppföljning av
implementeringen av

Biträdande
enhetschefer
inom barn och

Klart i
november
2021

Uppföljning görs av
samordnare i
egenkontrollen
”närläsningen” av
beslutsunderlag.
Resultat redovisas i
verksamhetsberättelse
2022
Uppföljning görs på
uppgifter från Paraplyet.
Momentet förs in i

våld och det saknas
dokumentation av
särskilda skäl när
polisanmälan inte
görs.

utsatts för våld om
det inte finns
särskilda skäl för att
detta inte ska göras.
Skälen
dokumenteras.

den rutin som togs fram
i november 2020.

ungdomsenheten

Det förekommer att
barn inte är delaktiga i
hela
utredningsprocessen.
Det finns brister i
dokumentationen vad
gäller skälen till att ett
barn inte har getts
tillfälle att framföra sin
åsikt.

Alla barn som är
föremål för utredning
ska vara delaktiga i
hela
utredningsprocessen.
Om barn inte har
getts tillfälle att
framföra sin åsikt ska
skälen för detta
dokumenteras.

Barns delaktighet i
utredningen och om
återkoppling till barnen
har getts finns med i
enhetens egenkontroll
genom samordnarnas
närläsning av
beslutsunderlag.
Socialsekreterarna har
deltagit i workshop om
barns delaktighet. Varje
handläggare har egen,
regelbunden ärendetid
med biträdande
enhetschef. Enheten
ska utveckla en del av
denna tid till en
individuell
resultatdialog där
utfallet av
egenkontrollen

Biträdande
enhetschefer
inom barn och
ungdomsenheten

Oktober
2022

enhetens
kvalitetsledningssystem
och följs löpande upp i
egenkontrollen. Utfall
och utveckling
rapporteras i
verksamhetsplan för
2022.
Enhetschef rapporterar
om hur arbetet har
avlöpt i
verksamhetsberättelse
2022.

Behov av strukturerat
EARL 20B
bedömningsinstrument implementeras i
för att tidigt identifiera utredningsarbetet.
barn med hög risk att
utveckla antisocialt
beteende

Metoden Signs of
Safety är ej helt
implementerad

Signs of Safetys
grundprinciper
genomsyrar
utredningsarbetet

Behov av att
systematiskt prioritera
kunskap, bemötande
och anpassningar
kopplade till behov
hos barn med
neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.

Barn med
neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
bemöts utifrån sina
förutsättningar inom
barn och
ungdomsenheten
och samverkan inom
förvaltningen rörande
dessa barn är god.

presenteras på
medarbetarnivå.
Handläggare utbildas
igenom SOF i EARL 20
B under hösten 2021. I
verksamhetsplanen för
2022 antas en aktivitet
rörande att ta fram
rutiner och
handläggarstöd samt
former för uppföljning
rörande EARL 20 B.
Grundprinciperna är
teman för enhetens
personalmöten.
Öppenvården
inkluderas i metodens
grundprinciper
Förvaltningen har
uppmärksammat att
den interna samverkan
mellan barn och
ungdomsenheten och
beställarenheten för
funktionsnedsättning
behöver förbättras så.
Ett arbete med nya
samverkansrutiner har
påbörjats utifrån ett
arbetssätt som tagits

Enhetschef
Maria
Wendelstig

december
2021

Uppföljning av
aktiviteten görs i
tertialrapporter och
verksamhetsberättelse
2022.

Enhetschef
Maria
Wendelstig

Klart i juni
2022

Uppföljning görs genom
enkät till enhetens
medarbetare.

Avdelningschef Klart
Abdi-nur Isse
under
första
tertialen
2022

Uppföljning görs i
samband med
verksamhetsberättelse
för 2022. Former för
uppföljning tas fram i
samband med att
rutinen utarbetas.

I utredningarna
behöver barnets
skolsituation
uppmärksammas i
högre utsträckning,
även med avseende
på skolresultaten och
skolsituationen
behöver i högre grad
vägas in i uppdrag till
utförarna.

Socialtjänstens
utredningar och
insatser leder till att
barnets skolsituation
stabiliseras och
barnets
förutsättningar att
klara en fullgjord
skolgång ökar.

fram i Huddinge
kommun.
I utredningsarbetet
Enhetschef
används
Maria
Socialstyrelsens
Wendelstig
konsultationsformulär
för att inhämta uppgifter
från förskola och skola.
Enheten ska utveckla
arbetet så att man i
utredningen har ett
personligt möte med
företrädare för
förskolan/skolan och
föräldrarna utifrån
uppgifterna i
konsultationsformuläret.
Detta läggs som en
aktivitet i
verksamhetsplanen för
2022 som inbegriper att
ta fram arbetssätt,
rutiner och uppföljning
av detta.

Klart i
december
2021

Uppföljning av
aktiviteten görs av
enhetschef i samband
med tertialrapporter och
verksamhetsberättelse
2022.

