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Ärendet 

Föreläggande mot Knivsta kommun enligt 13 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL  

 

Beslut efter återrapportering och efterföljande granskning  

 

Beslut 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.  

 

Skälen för beslutet 

IVO bedömer att de åtgärder som vidtagits av Socialnämnden i Knivsta kommun (härefter 

nämnden) uppfyller kraven i IVO:s föreläggande från den 26 april 2022. I beslutet 

förelade IVO kommunen att vidta åtgärder så att utredningar rörande om nämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd bedrivs så att  

 utredningstiden inte överstiger fyra månader såvida inte beslut om förlängd 

utredningstid fattats. 

 utredningsåtgärder vidtas aktivt och kontinuerligt (skyndsamt).  

IVO vill påtala nämndens ansvar enligt 5 kap. 7 § Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, att se 

till att vidtagna åtgärder får avsedd effekt.  

I nämndens yttrande som inkom till IVO den 20 oktober 2022 uppger kommunen att 

IVO:s krav i föreläggandet är uppfyllda. Den senaste utredningen som översteg fyra 

månader avslutades i juli månad 2022. Ett riktmärke om max 100 dagar för utredningstid 

finns och i juni 2022 låg utredningstiden för flertalet utredningar på under 80 dagar. 

Ansvarig chef bedömer också efter fortlöpande stickprov, genomgång av utredningar och 

uppföljande dialog med handläggare att utredningsåtgärder vidtas skyndsamt.  

I yttrandet redogör nämnden vidare för de åtgärder som kommunen vidtagit. Bl.a. har 

delegation avseende beslut om förlängd utredningstid flyttats från tjänstemannanivå till 

socialnämndens individutskott. Man har även genomfört förändringar av organisationen 

som syftar till ett närmre ledarskap för ansvarig enhetschef. Kommunen har vidare tagit 

fram en systematiserad rutin för hur fortlöpande egenkontroller inom enheterna för barn 

och unga ska ske. Enhetschef är ansvarig för kontrollerna, vilka månatligen rapporteras till 
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områdeschef och vidare till socialchef. Resultaten av egenkontrollerna ska nyttjas till 

metod- och kvalitetsutveckling av verksamheternas arbete och i förekommande fall leda 

till förändrat arbetssätt direkt i enskilt individärende. Resultatet kommer även att redovisas 

regelbundet på arbetsplatsträffar.  

Vidare har kommunen arbetat med introduktionen av nya medarbetare. Dessa ges en 

mentor och en egen introduktionsplan. Under introduktionsperioden ges en personlig 

genomgång av ärenden som den nyanställde kommer att arbeta med. Enhetschef ansvarar 

för att den nyanställde får tillgång till, och förståelse för, gällande lokala styrdokument 

och rutiner, viktiga handböcker och verktyg i arbetet. Som en punktåtgärd genomför 

nämnden också ett antal utbildningar för samtliga socialsekreterare vid enheterna för barn 

och unga. Det finns även en plan över hur fortbildning kommer ske framöver. Nämnden 

har genomlyst samtliga rutiner för aktuella enheter för att se om de är ändamålsenliga och 

aktuella.  

En plan för hur förvaltningen ska redovisa till nämnden framöver har också tagits fram. 

Två gånger per år kommer en sammanställning av genomförda egenkontroller lämnas till 

nämnden. Vid varje sammanträde år 2022, samt vartannat sammanträde år 2023, kommer 

nämnden även att få en muntlig rapport om nuläget inom enheterna för barn och unga, 

med fokus på de delar där IVO framfört kritik. 

IVO har efter nämndens redovisning genomfört en kompletterande granskning gällande 

nämndens utredningar avseende barn och därvid begärt in ytterligare uppgifter och 

handlingar.  

Av nämndens inlämnade lista avseende utredningar gällande barn som var pågående den 

31 oktober 2022, och över alla utredningar gällande barn som inletts mellan 26 april 2022 

och 31 oktober 2022 framgår att ingen av dessa 129 stycken utredningar pågått längre än 

fyra månader. IVO har vidare granskat sju av dessa utredningar. Samtliga av dessa har 

avslutats inom fyra månader. IVO gör vidare bedömningen att samtliga utredningar utom 

en har genomförts skyndsamt. I en utredning förekommer perioder då inga 

utredningsåtgärder vidtagits alls. Efter ett handläggarbyte går det ca en månad utan att 

utredningsåtgärder vidtas. Sedan dröjer ytterligare ca en månad utan att någon åtgärd 

vidtas i utredningen. Nämnden har yttrat sig över handläggningen av ärendet och uppgett 

att glappen skett under sommaren då flera handläggare haft semester och även byte av 

handläggare har skett, vilket inte kunnat undvikas av kommunen. Kommunen uppger att 

de ändå ser att utredningen skett skyndsamt utifrån kommunens förutsättningar och är 

skäligt utifrån klientperspektivet. IVO vill utifrån detta understryka att semestertider inte 

utgör ett skäl för att inte följa gällande krav på skyndsamhet i handläggningen.   

Vidare har IVO i granskningarna av utredningarna uppmärksammat vissa brister då det 

saknats dokumentation i journal. Nämnden uppger i sitt yttrande till IVO att det stämmer 

att det i någon utredning saknats journalanteckningar. T.ex. har samtal med  

vårdnadshavare dokumenterats i beslutsunderlag. Detta är enligt nämnden ett misstag av 
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handläggaren och har i efterhand rättats till. Nämnden uppger också att det finns vissa 

behov av förstärkt kontroll kring journalföringen. Med anledning av detta uppmanar IVO 

nämnden att fortsätta sitt arbeta kring dessa delar. Av 11 kap. 5 § SoL framgår bl.a. att 

handläggning av ärenden som rör enskilda ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa 

beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av 

betydelse. Av 4 kap. 8 § Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 

dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS framgår 

att journalanteckningar och andra handlingar som upprättas och som hör till den enskildes 

personakt ska vara väl strukturerade och tydligt utformade. Begrepp som används i 

dokumentationen ska så långt som möjligt vara entydiga. Av de upprättade handlingarna 

ska det framgå vad som är faktiska omständigheter och händelser av betydelse och vad 

som är bedömningar. En dokumenterad händelse av betydelse ska även innehålla uppgifter 

om när händelsen har inträffat. Av varje upprättad handling ska det framgå varifrån 

uppgifterna kommer, vem (namn, befattning eller titel) som har upprättat den och när det 

gjordes (år, månad, dag).  

 

Underlag  

 Beslut om föreläggande fattat den 26 april 2022 dnr 3.7.1-16863/2022 

 Återrapportering från nämnden inkommen till IVO den 20 oktober 2022 

 Nämndens förteckning över alla utredningar gällande barn som var pågående den 31 

oktober 2022 och alla utredningar gällande barn som inletts mellan den 26 april 2022 

och den 31 oktober 2022. 

 Socialdokumentation avseende sju av nämndens utredningar avseende barn.  

 Yttrande från nämnden som inkommit till IVO den 18 januari 2023.  

 

__________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Peder Carlsson. Enhetschefen 

Thomas Persson samt inspektörerna Magnus Lagerqvist och Katarina Bone har deltagit i 

den slutliga handläggningen. Inspektören Madelene Spinord Semenets har varit 

föredragande. 

 

 


