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Sammanfattning av uppdraget verl<samhetsutveckling inom IFO Individ och 

familjeomsorgen! 

Uppdraget har varit att så långt som möjligt påbörja och slutföra verksamhetsförbättringar 

som egentligen utgör grunden och basen för socialtjänstens uppdrag. Myndighetsutövning! 

För att myndighetsutövningen ska kunna utföras enligt lagar och riktlinjer krävs en 

organisation som kan möta behoven och kraven. En rättsäker handläggning, barnperspektiv, 

samordning, samverkan, delaktighet för att nämna några ingredienser i lagstiftningen. 

Verksamheten var eftersatt på flera nivåer näst intill havererad, därför har uppdragets 

innehåll varierat från högt till lågt. Nya datorer och ny kopiator. Åtgärder i datasystemet. 

Nya möbler och städning. Organisering och struktur. Rekrytering av ny personal och 

samordning, rutiner och ärendestöd. En reception i kommunen I 

Vid tre tillfällen har Jag stämt av uppdraget med kommunens ledning. 

Viva-systemet har uppdaterats och systemansvarig har varit på utbildning och utgör ett stöd 

till socialsekreterarna. Statistiken är tillförlitlig på så sätt att det numera går att få fram 

underlag såsom antal anmälningar, pågående utredningar, placeringar etc. På enheten för 

ensamkommande barn EKB, har 80 beslut om placeringar som saknats tagits i utskottet. 

överväganden och omprövningar utifrån rätt lagrum har åtgärdats. Samordnare har kartlagt 

alla ärenden på EKB och fört in en systematik som ett stöd till handläggningen. 

Arkivet är gallrat och strukturerat. Varje enhet kommer att ha sin plats för ärenden och varje 

barn har sin egen akt. Assistent ansvarar för det. 

Inom hela IFO har en översyn genomförts gällande ärenden. På försörjningsstöd har en extra 

resurs förutom att arbeta som handläggare även haft i uppdrag att specifikt titta på antal 

ärenden, orsak till försörjningsstöd, samverkan, rutiner och riktlinjer. (jfr Sammanfattning av 

arbetet med översynen av försörjningsstöd, Elisabeth Hellstöm). 

Barngruppen har fått stöd i att gå igenom sina ärenden via "tjänstegenomgång" som att 

rätta till felaktiga beslut och se över överväganden gällande placeringar som saknats sedan 

lång tid tillbaka. Mottagningstelefonen för inkomna anmälningar om oro för barn och 

konsultation ansvarar en socialsekreterare för per dag. Samordnare fördelar sedan anmälan. 

Vi har även tillsatt en familjeterapeut (två dagar per vecka) för familjearbete, 

samarbetssamtal och stöd i komplicerade ärenden för att om·möjligt förhindra placeringar. 

Förstärkningen har fallit väl ut och familjeterapeuten arbetar redan i ca 20 ärenden. Det 

visar att det behov av öppenvård som jag föreslagit är relevant. 

Faderskapsärenden och Familjerätt har avlastats barnhandläggningen vilket kommer att 
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bidra till att socialsekreterarna allt mer kan utreda och följa upp enligt lagstiftning. 

Kvalificerade familjerättsliga utredningar, vårdnad, boende och umgänge kommer att köpas 

in och det pågår även en diskussion om samverkan i norra länsdelen kring familjerätt. Under 

2016 har 17 vårdnadsutredningar handlagts av konsult. 

Jag föreslog en heltidstjänst för kvalificerad handläggning i mina förslag till utveckling och 

förstärkning i socialtjänsten. I dagsläget förstärks IFO med en halvtid handläggare som har i 

uppdrag att handlägga faderskapsärenden och dödsboutredningar. 

Missbruksenheten har strukturerat sina ärenden och påbörjat sitt utvecklingsarbete. 

Kvalitetsamordnaren har haft träffar med personalen för att dokumentera och föra in 

flödesscheman och rutiner. 

Just nu pågår även ett arbete med förslag till förändringar och revidering gällande 

delegationen. Dels för att lägga till ny lagstiftning, göra handläggningen mer smidig och 

effektiv men också för att föra in samordnarens delegationsansvar. 

Samordning - inom IFO har vi team träffar varje onsdag. Alla enheter deltar en liten stund för 

att stämma av samordningsbehoven. Det effektiviserar i ärenden och underlättar för 

klienterna. Att saker och ting håller ihop. Vi diskuterar nätverkstänkande, vi utvecklar ett 

hållbart arbetssätt. Att arbeta utifrån behov och tillsammans, att prata med och inte om. Vi 

har även infört veckans rutin som vi går igenom och lägger i viva rutinpärm. 

Rutin gällande ärenden till utskottet. Rutin gällande hemtagning EKB. Rutin gällande barn 

som är våldsutsatta. Rutin gällande egenkontroll. Rutin gällande placeringar. Rutin gällande 

rnottagningstelefonen och inkomna anmälningar. För att nämna några. 

Samverkan är lagstiftad och nödvändig. Samverkan med skola och förskola har påbörjats 

med en föreslagen organisation för hur den ska se ut och hålla över tid. Avstamp den 25 

november. 

Samverkan med EKBs samverkanspartners har etablerats. 

Familjecentralen är en viktig arena för det förebyggande arbetet och IFO ska vara en del av 

det. Jag har deltagit i arbetsmöten och styrgruppsmöten och socialsekreterare har deltagit i 

verksamheten. 

AME arbetsmarknadsenheten och IFO har många beröringspunkter. Ett samarbete har 

etablerats. Fortsättningsvis kommer regelbundna träffar att ske mellan socialsekreterare och 

handläggare. 

Budgetarbetet. En regelbunden kontakt (en gång per månad} med ekonomihandläggare för 
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att stämma av placeringar och eventuella förändringar har etablerats. Vi har även rättat till 

felkonteringar gällande vissa faktureringar. Budgeten redovisas och diskuteras på APT. 

Personalsituationen 

Under hösten har fem nya medarbetare rekryterats till lFO därutöver har en 

socialsekreterare varit anställd under tre månader på försörjningsstöd och en 

familjeterapeut är timanställd. Två vikarier har slutat sin anställning. En socialsekreterare 

slutar i januari. 

Sa mordnartjänsten som är en ny tjänst och förstärkning till verksamheten är t illsatt av 

ordinarie personal. Samordnaren har som första arbetsuppgift i uppdrag att stödja EKB 

något som fallit väl ut. En socialsekreterare anställdes på missb ruksenheten första augusti 

och en på försörjningsstöd första november. Två medarbetare har visstidsanställning på EKB. 

De båda kommer nu att få erbjudande om fasta tjänst er, en på EKB och en på barngruppen 

samt erbjudas utbildning i socialrätt. Administrativ handläggare på halvtid har påbörjat sitt 

uppdrag. 

Verksamhetschef IFO är bemannad av SOOL i första hand tom sista januari. Fyra konsulter 

kommer fortfarande att behövas from 1 januari. En på El<B1 en på barngruppen en på 

försörjningsstöd och en på missbruksgruppen. Efter årsskiftet ska en familjeterapeut på 

heltid rekryteras. 

Aktuell situation ärenden 

Anmälningar 2016-01-01- 2016-10-31 

Barn och familj 240 

Missbruk 39 

Pågående ärenden 

Försörjn ingsstöd 138 

Barn 1691 varav EKB 74 och faderskapsärenden 23 

Missbruk30 

Antal placeringar: Missbruk institution 2 och familjehem 1. 

Barn, familjehem 9, konsulentstöttfamiljehem 3, institution Sol 1, LSS 2. 



ffl LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 

Rekommendationer att fortsätta jobba med! 

Planera ettårshjul kring egenkontroll, nyckeltal och "tjänstegenomgång". 

Utveckla missbruksvården, samverkan med sjukvården etc. Hur ska prioriteringarna göras 

utifrån budgeten? 

Revidera riktlinjerna för försörjningsstöd. 

Rekrytera en familjeterapeut I (nuvarande familjeterapeut bidrar gärna i det arbetet). 

Planera för övrigt rekryteringsarbete. 

Planera för ett arbete mellan socialförvaltningen och barn och utbildning gällande 

handlingsplan för våld i nära relationer med hjälp av folkhälsoteamet. 

Utveckla och processa, fördjupa barnperspektivet utifrån barnkonventionen inom hela IFO. 

Förtydliga verksamhetschefens uppdrag och innehåll så det utåtriktade övergripande arbetet 

förbättras och utvecklas. 

Fortsätta utveckla och säkerhetsställa verksamheten utifrån en helhetssyn i organisationen. 

En egen reflektion 

Jag hoppas att jag genom min sammanfattning kan förmedla vilket omfatt ande arbete som 

genomförts under hösten. Det har förstås varit ett teamarbete. Det är en professionell och 

komp etent personalgrupp inom IFO och jag hoppas att det som satts igång får fortsätta att 

utvecklas. Jag har läst att SKL,(Sveriges kommuner och landsting) i dagarna lanserar en 

modell för risk och händelseanalys. Syftet med modellen "Från syndabockstänkande till 

lärande organisation", är att den ska vara ett stöd i att förebygga och hantera risker och 

missförhållanden i verksamheten och bidra till en lärande och utvecklande organisation. Jag 

föreslår att ansvarig chef/chefer tar del av den modellen för att fortsätta utveckla 

verksamheten, 

Sara Jansson 

Verksam hetsutveckla re 

2016-11-25 
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