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Ärendet
Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid social-
tjänsten, Fagersta kommun

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgär-
der: Nämnden ska säkerställa att

upplysningar, vägledning råd och annan sådan hjälp lämnas till
enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

nämnden snarast beslutar i jävsfrågan om det uppkommit en
fråga omjäv mot någon och någon annan inte trätt i hans ställe.

vårdplaner, om det inte möter särskildahinder, beskriver barns
och vårdnadshavares syn på den planerade vården.

det av nämndens dokumentation framgår när och hur vårdplan
kommunicerats med vårdnadshavarna.

genomförandeplanerupprättas vid placering av barn och unga i
familjehem.

det framgår av nämndens dokumentation att en särskild social-
sekreterare har utsetts av socialnämndennär vård ges i ett famil-
jehem eller i ett hem för vård eller boende

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) senast den 28 november 2014.

Av redovisningen ska framgå

vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser att vidta.

tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade
åtgärderna (i de fall personal berörs ange vilka).

hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt.

Inspektionen för vård och omsorgTelefon 010-788 50 00
csi

•Box 423registrator@ivo.se

701 48 OREBROwww.ivo.se

Fax +46 010-788 56 46
Org nr 202100-6537
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Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under tidsperioden sep-
tember 2013 till och medjuni 2014 tagit emot ett flertal klagomål på
socialtjänsten i Fagersta kommuns handläggning av ärenden som rör
syskon omhändertagna enligt 2 § lagmed särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU).

Nedan sammanfattas vad som framförs i klagomålen:

Umgänge
Socialnämnden har beslagtagit barnens mobiltelefoner och datorer, be-
gränsat barnens möjligheter att kontakta omvärlden

Socialnänmden har inte låtit ett barn tala privat i telefon utan barnet har
varit tvunget att tala - övervakad av familjehemmet eller
andra vuxna.

Socialnämnden har inte svaratpå anhörigs förfrågan, våren 2013, om
hur hon ska gå till väga för att få umgänge med barnen.

Uteblivenskolgång samt bristande information
Socialnämnden har inte tillgodosett skolgången för ett av barnen, under
sju veckor av vårterminen 2013.

Socialnämnden negligerar att bar-
net inte kan tillgodogöra sig obligatorisk grundskoleundervisning på-
grund av sitt dåliga mående.
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Jäv
Socialnämnden är jävig i de ärenden som klagomålen rör.

Hälsotillstånd sanu uppfäljning av vård
Socialnämnden hindrar ett av barnen från adekvat sjukvård trots att
hans hälsotillstånd försämrats efter placering i familiehemmet.

)) Socialnamnuenluljer Illie upp varden
tillräcklig omfattning utan förlitar sig på felaktiga uppgifter från fa-

miljehemskonsulentverksamheten (vårdbolaget)



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-35548/2013 4(22)

Kontaktfamilj
Ett av barnen har inte fått sitt behov av regelbundna måltider tillgodo-
sett i sin kontaktfamilj. Barnet har haft sin sängplats i familjens tvätt-
stuga samt tidigare i en hall.

Klaganden har bifogat en av barnet gjord ritning av var hans sängplats
är belägen samt foton från det rum där hans sängplats uppges ha varit.

Klagomål på socialchefen
Socialchefen delger inte nämnden information i barn- och familjeären-
den och har sagt att det är tjänstemännensom bestämmer och att politi-
kerna bara ska acceptera deras handläggning.

Förhandsbedömning/polisanmälan
Socialnämnden gjorde inte någon förhandsbedömningeller polisanmä-
lan efter att orosanmälan gällande barnen inkom till dem.
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Särskilt utsedd socialsekreterare
Socialnämnden har inte utsett en särskild socialsekreterare i enlighet
med 6 kap. 7 c § SoL för barnen.

Omhändertagande enligt LVU
Socialnämnden saknar grund för beslut om omedelbart omhänderta-
gande enligt LVU samt grund för att fortsätta hereda barnen vård enhgt
LVU.

Kommunalråd

Ett kommunalråd har uttalat sig i sociala medier om ärendet.

Underlag
Klagomål i ärende med dnr 8.2-35548/2013, dnr 8.2—
12092/2014,dnr 8.2-9393/2014, dnr 8.2-9413/2014, dnr 8.2-
9683/2014, 8.2-10162/2014, 8.2 - 17597/2014.

Ljudinspelningar samt bilder avsedda att styrka delar av kla-
gomålen.

Nämndens yttranden och den dokumentation nämnden bifogat
för att styrka dess yttranden bestående av bl.a. utdrag av journa-
lanteckningar, domar, beslut rörande umgängesbegränsningar,
förhandsbedömningar samt vårdplaner.

Tjänsteanteckningar från telefonsamtal med företrädare för
nämnden.

Dokumentation från ärende med diarienummer 8.2—
40579/2012.

Redovisning av tillsyn
Avgränsning
IVO granskar inte nämnders bedömning att ansöka om vård enligt LVU
eller vilka kontakter nämnden bedömt att den behövt ta inom ramen för
utredningen. En part som anser att det finns felaktigheter eller brister i
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en utredning som gäller ansökan om vård enligt LVU eller att nämnden
ansökt om vård på felaktiga grunder,kan påpeka detta för domstolen.
Domstolen ska självständigtpröva vilket värde som ska tillmätas upp-
gifter i utredningen. Muntlig förhandlingsker i allmänhet i ärenden
gällande ansökan om vård enligt LVU. Syftet är att förhandlingen ska
komplettera den skriftliga handläggningenså att målet blir så väl utrett
som möjligt. I ärenden om omhändertagandeenligt LVU har den en-
skilde oftast också rätt till offentligtbiträde. IVO granskar i allmänhet
heller inte grunderna för socialnänmdensbeslut om omedelbart omhän-
dertagande enligt 6 § LVU. Ett beslut om omedelbart omhändertagande
ska skickas till förvaltningsrätteninom en vecka från den dag då beslu-
tet fattades. Sedan prövar förvaltningsrättenom beslutet ska fastställas
eller inte. Nämndens beslut kommer alltså under domstolsprövning.
När någon vårdas enligt LVU så fmns möjlighet för parter att när som
helst begära vårdens upphörande.Ett beslut från nämnden efter en så-
dan begäran kan överklagashos domstol.

IVO granskar därför inte de delar som rör omhändertagandena och fort-
satt vård enligt LVU i de aktuellaklagomålen, liksom inte heller ett
kommunalråds uttalanden i sociala media.

Tjänstefel samt sekretessbrott regleras i brottsbalken och faller under
allmänt åtal. Det är därmed en uppgift för åklagare att väckta talan om
sådana brott och en uppgift för polisen att utreda dem.

Klagomålet om att ett barn inte fått sin rätt till skolgång tillgodosett
under våren 2013 har redan granskats inom ramen för IVO:s beslut med
diarienummer 8.2-40579/2012 och kommer därför inte att granskas i
detta ärende.

Nämndens yttrande samt dokumentation

V i

-

Nämnden har i yttrande och genombifogad dokumentation samman-
fattningsvis bemött klagomålenpå följande sätt.
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Umgänge

-;och
Några telefoner eller datorer har inte beslagtagits.

Samtliga barn har alltid haft tillgång till familjehemmens fasta telefoni.

Nämnden har inte kunnat finna någon information i journal om hur en
anhörigs förfrågan under våren 2013, om att få information om tillvä-
gagångssättet för att få till stånd umgänge med barnen hanterats.
Nämnden drar därför slutsatsen att den anhöriga troligtvis inte fått nå-
got svar eller något beslut rörande sin förfrågan.
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Uteblivenskolgång samt bristande information

Barnets nuvarande skolsituation innebär att det enbart deltar i undervis-
ning i begränsad omfattning utifrån att undervisningen har anpassats till
vad barnet anser sig orka. Ytterligare undervisning i hemmet har inte
blivit beviljad av skolans rektor. Nämnden anser inte att undervisnina-
ens omfattning är tillräcklig

Sjukvården har enligt nämnden inte vid något tillfälle uppgett att det
finns medicinska hinder för bamets skolgång.
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Jäv
Nämnden har uppfattat att vårdnadshavare,ombud med flera i sve-
pande ordalag i olika skrivelser och inlagor ansett samtliga ledamöter i
socialnämnd och arbetsutskott samt förvaltningschef och underställd
personal, jäviga. Jävsinvändning mot namngiven person, delaktig i be-
slut och handläggning, har inte riktats mot nämnden i formell mening
och därmed inte heller prövats.
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Hälsotillstånd samt uppföljningav vård

Nämnden har inte information om att barnets faktiska hälsotillstånd har
försämrats. Vid återbesök/läkarundersökningi maj 2014 informerades
barnet, enligt medföljande familjehemsförälder,om att sjukvården inte
finner några organiska fel på honom._

Vad gäller uppföljning av vården så har vårdbolaget till nämnden rap-
porterat de avvikelser som sjukvårdeninformerat om,

Nämnden anger även att den följer vården noggrant och inte vid något
tillfälle har upptäckt felaktigheter i den information som getts från
vårdbolaget. Nämnden har även inhämtat konfirmerande information
direkt från sjukvård och från skola.

Av dokumentation i ärendet framgår att nämnden är informerad om
barnets hälsotillstånd.

Kontaktfamilj
Nämndens bedömning är att barnet inte farit illa i kontaktfamiljen. När
nämnden fick kännedom om att barnet uppgav att han inte fick ordent-
ligt med mat samt fick sova i en tvättstuga så besökte företrädare för
vårdbolaget kontaktfamiljen oanmält. Vårdbolaget har meddelat nämn-
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den att barnet inte sover i en tvättstuga men att denna passeras för att nå
barnets rum. Påståendet om att barnet tidigare sovit i en hall tillbakavi-
sas helt.

Barnet har vidare, enligt nämnden, under den aktuella helgen erbjudits
måltider men avböjt vissa av dessa.

Incidentrapport från vårdbolaget har bifogats som beskriver delar av
ovanstående.

ynomförandeplan

Nämnden medger att det saknas genomförandeplaner för barnen. Ge-
nomförandeplaner upprättades för
men efter det har inga nya planer upprättats. Nämnden anger



Inspektionenförvårdoch omsorg Dnr 8.2-35548/2013 12(22)

tl

Klagomål på socialchefen

Individärenden behandlas inte i kommunens socialnämnd utan av
nämndens arbetsutskott. Socialchefoch/eller avdelningschef deltar all-
tid vid arbetsutskottets sammanträden.Vad gäller information om kla-
gandens ärende så har arbetsutskottetvid sina månatliga sammanträden
de gånger någon till ärendet relaterad fråga inte varit aktuell för be-
handling och beslut, uppdaterats muntligt om handläggningen av ären-
det. Socialchefen har inte uttalat sig om tjänstemännens respektive poli-
tikernas ansvar på sådant sätt som påstås i klagomålet. Socialchef samt
all underställd personal är väl medvetna om och noga med att på för-
frågan betona skillnaden mellan tjänstemannabeslutoch politikerbeslut
samt att allt beslutsfattande i individärendensker på delegation av
nämnd och utskott.
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Förhandsbedömning/polisanmälan

Nämnden har skickat in förhandsbedömningarvari framgår att en s.k.
orosanmälan görs den 3chatt utredning enligt 11kap 1§
SoL inleds den 1 ken Lnformerarhandläggare
barnahus om ärendet utan att uppge vilka barn som avses. Det över-
enskoms att avvakta en polisanmälan utifrån principen om barns bästa
och att aktuella barn nyligen omhändertagits och säkerligen inte skulle
gå att förhöra på bästa sätt. Den 3ör socialtjänsten en
polisanmälan

Särskilt utsedd socialsekreterare
Nämnden upplyser i yttrandet om att namngiven enhetschef är hand-
läggare för syskonenoch ansvararförsamtaloch kontaktmed dem.
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Vid
ämnden att klargöra att en särskild utsedd social-

seKreterarefinns och reda ut de missförstånd som uppstått

I tidigare kontakt med nämnden har framkommit att den inte uttryckli-
gen dokumenterar när en särskild socialsekreterare, i enlighet med 6
kap. 7 c § SoL, utses för placerade barn.

Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
4, 20 § § förvaltningslagen (1986:223),FL
11, 14 § § lag med särskilda bestänunelser om vård av unga (1990:52),
LVU
24 § kommunallagen (1991:900),KomL
6 kap. 1, 7, 7 b och 7c § §, 11kap. 3, 5, 8 och 10 § §, 14 kap. 3, 7 § §
socialtjänstlagen (2001:453), SoL
5 kap. 1 a socialtjänstförordningen,SoF

5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifteroch allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematisktkvalitetsarbete.

3 kap. § Socialstyrelsens föreskrifteroch allmänna råd (SOSFS
2012:11) om socialnämndensansvar för barn och unga i familjehem,
jourhem eller hem för vård eller boende

Bedömning



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-35548/2013 15(22)

Nämnden har enligt 4 § FL en allmän serviceskyldighet i vilken ingår
att besvara frågor från enskilda. Nämnden har dessutom ett ansvar att
främja placerade barns umgänge med närstående. Anhörig har klagat på
att denne inte fått svar på förfrågan om hur hon ska gå tillväga för att fa
träffa placerade barn och nämnden har inte kunnat återfinna någon do-
kumenterad information om förfrågan varför den drar slutsatsen att den
anhöriga troligtvis inte fått något svar eller beslut i frågan. Det ute-
blivna beskedet innebär en brist i nämndens handläggning.

IVO:s granskning kan inte antas leda till klarhet i vad som hänt. Det
som har kommit fram ger inte IVO anledning att anse att nämnden
brustit.

Utebliven skolgång samt bristande information

I SOSFS 2012:11, ställs i 3 kap 2 § bland annat krav på att socialnämn-
den ska samverka med andra samhällsorgan för att barn och unga i fa-
miljehem ska fa lämplig utbildning. Socialnämnden ska också enligt 6
kap 7 § SoL noga följa vården av de barn och unga som vårdas i famil-
jehem eller jourhem och bland annat särskilt uppmärksamma barnets
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eller den unges skolgång. Av nämndens yttrande framgår att barnets
nuvarande skolgång är

• IVO kan inte utifrån underlaget i ärendet ta stanning till huruvida
nämndens ansträngningar gällandebarnets skolgång varit tillräckliga
men vill understryka betydelsen av att barn och unga i samhällsvård ges
förutsättningar till en fullgod utbildning.
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IVO bedömer att
mget tramkommit i tillsynen som indikerar att nämnden brustit avse-
ende omplaceringama av barnet.

Jäv
Av 24 § KomL framgår att om det uppkommit en fråga omjäv mot
någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall nämnden snar-
ast besluta i jävsfrågan. Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i
samband med överkIagande av det beslut varigenom nämnden avgör
ärendet. Det faktum att bl.a. klaganden har ansett att samtliga ledamöter

socialnämnden och arbetsutskottet samt förvaltningschef och under-



ställd personal är jäviga undantar inte, enligt IVO:s bedömning, nämn-



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-35548/2013 18(22)

den från skyldigheten att fatta beslut i jävsfrågan. Det är därmed en
brist att nämnden inte fattat något sådant beslut.

Hälsotillstånd samt uppföljning av vård
Socialnämnden ansvarar i enlighet med 6 kap. 1 § andra stycket SoL
för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem
än det egna, får god vård. Nämnden har därmed det övergripande an-
svaret för att ett placerat bam får den läkarvård det är i behov av oavsett
om barnet är placerat i ett s.k. konsulentstött familjehem.

IVO konstaterar att nämnden och de klagande har olika syn både på
bamets hälsotillstånd samt på vårdbolagets information till nämnden
kring barnets hälsotillstånd. Nämnden hävdar att vårdbolaget informe-.
rat om

Nämnden uppger
även att familjehemmet följt barnet till behövliga läkarbesök och upp-
följningar

1.

Dokumentation visar att namnden är informerad om barnets hälsotill-
stånd.

IVO kan med hänvisning till ovanstående inte se att nämnden brustit i
uppföljning av vården avseendebarnets läkarvård.

Kontaktfamilj

Nämnden ansvarar i enlighet med 6 kap. 1 § andra stycket SoL för att
den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det
egna, får god vård. När nämnden fick kännedom om att barnet uppgav
att han inte fick ordentligt med mat samt fick sova i en tvättstuga så
besökte familjehemskonsulten kontaktfamiljenoanmält och förhörde
sig om barnets situation samt undersökte var han sov. Nämnden har
utifrån familjehemskonsulentens incidentrapportbedömt att bamet inte
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farit illa i kontaktfamiljen. IVO har inte utifrån underlaget i ärendet
skäl att ifrågasätta nämndens bedömning.

/genomförandeplan

Vid placering av barn och unga i familjehem ska enligt 11kap. 3 § SoL
en genomförandeplan upprättas. Nämnden uppger att genomförande-
planer för bamen upprättades i samband med placering r ---

sä ska genomförandeplanerupprättats1de delar som är möjligt. Att det
saknasuppdaterade,aktuellagenomförandeplanerför de placeradebar-
nen är en brist.
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Klagomål på socialchefen

Av nämndens yttrande framgår att nämndens arbetsutskott, som be-
handlar individärenden, vid sina månatliga sammanträden får informat-
ion om ärendet även vid de tillfållen någon fråga som ansluter till ären-
det inte ska behandlas. IVO har inget att anmärka på hanteringen av
ärendet i denna del.

Nämnden tillbakavisar helt klagandenspåståenden om felaktiga utta-
landen från socialchefen angående tjänstemännens kontra politikernas
ansvar. Det kan konstateras att i denna fråga står ord mot ord. Ytterli-
gare utredningsåtgärder inom ramen för IVO:s granskning kan inte an-
tas leda till klarhet i vad som hänt. Det som har kommit fram ger inte
IVO anledning att i denna del anse att nämnden brustit.
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IVO konstaterar att ord står emot ord och att ytterligare utredningsåt-
gärder inom ramen för IVO:s granskning inte kan antas leda till klarhet
i vad som hänt.

Förhandsbedömning/polisanmälan

Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämndenutan dröjsmål inleda utred-
ning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kom-
mit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av
nämnden.Nämndensbedömningav omenutredningskainledaseller
intekallasför förhandsbedömning.IVOkonstateraratt nämndengjort
förhandsbedömningarefterinkommenorosanmälanochatt klagomålet
därmedinte stämmeri dennadel.
Av Socialstyrelsensallmännaråd (SOSFS2006:12)omhandläggning
ochdokumentationsomrör barnochungal framgåratt misstankeom
brottmotbarnenligtbl.a.3,4 och 6 kapitlen brottsbalken bör, om det är

Dessaallmänna råd än nu inaktuella men var gällande vid tiden för orosanmälan
Motsvarande bestämmelser finns idag i SOSFS2014:6.
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till barnets bästa, skyndsamtpolisanmälas. Om det är oklart om polis-
anmälan ska göras bör polis eller åklagarekonsulteras.

Det finns alltså inget uttryckligt krav på att polisanmälan alltid ska gö-
ras. Nämnden har i enlighet med de allmänna råden rådgjort med
bamahus vid ett tillfålle och då kommit fram till att avvakta med polis-
anmälan som dock görs några månader senare. IVO anser inte att
nämnden brustit.

Särskilt utsedd socialsekreterare

Av 11 kap. 5 § SoL framgår att dokumentationska utvisa beslut och
åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händel-
ser av betydelse. Av 6 kap. 7 c § följer vidare att när vård ges i ett fa-
miljehem eller ett hem för vård eller boende, HVB, ska det finnas en av
socialnämnden särskilt utsedd socialsekreteraresom ansvarar för kon-
taktema med barnet eller den unge. Bestämmelsen infördes, enligt för-
arbetena, för att komma till rätta med de brister i uppföljning av vården
av barn och unga i familjehem eller HVB som identifierats. Barnet, den
unge och föräldrama ska få tydlig informationom vem som är barnets
socialsekreterare och hur hon eller han kan nås (se prop. 2012/13:10 s
77-78). Av tillsynen framgår att nämnden har utsett en särskilt förord-
nad socialsekreterare men inte särskilt dokumenterat detta. IVO bedö-
mer att nämndens dokumentation därmed inte når upp till de krav på
tydlighet som kan ställas för att lagstiftarensintentioner med reglering-
en kring särskild utsedd socialsekreterareska vara uppnådd. Detta är en
brist.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefenAnnika Algeblad. I den
slutgiltiga handläggningen har inspektörenÅsa Lejon Konnman delta-
git. Inspektören Christine Nilsanius har varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg

Annika Algeblad LJ

Christine Nilsanius

Kopia till: Klaganden


