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1 Inledning 
Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsrevisionens 
granskning visade att det fanns förbättringsområden i delar av nämndens 
verksamhet enligt rekommendationerna i revisionsredogörelsen. I övrigt bedömer 
stadsrevisionen att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen varit 
tillräcklig samt att resultaträkning och balansräkning har upprättats i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till 
att utveckla och förbättra verksamheten. 

Uppföljningen omfattar åtgärder som togs fram utifrån granskningsåret 2019  och 
stadsdelsnämnden fick rekommendationer inom följande områden: 

• Planering och uppföljning av insatser för barn och unga på hem för vård 
eller boende 

• Uppföljning av Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts 
för våld i nära relation 

Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder 
(exempelvis efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnas till 
stadsdelsnämnden i uppföljningsrapport per augusti samt årsrapport. 

Planering och uppföljning av barn och unga på hem för vård eller boende 

Stadsrevisionen har genomfört granskning för att bedöma om nämnden har 
tillräcklig intern kontroll som säkerställer att planering, uppföljning och 
egenkontroller av insatser för barn och unga i hem för vård eller boende följer 
lagstiftning och gällande föreskrifter. Granskningen har gjorts genom 
dokumentstudier, intervjuer och aktgranskning avseende tio placeringar. 
Stadsrevisionen konstaterar att nämnden använder rutiner i socialtjänstprocessen 
och metoden BBIC (nationell enhetlig struktur för handläggning, genomförande 
och uppföljning av barn och unga). 

Stadsrevisionen bedömer att nämnden till stora delar följer gällande regelverk men 
att det finns viss brister i planering och uppföljning för barn och unga på HVB som 
behöver åtgärdas. Det handlar om avsaknad av genomförandeplaner, till viss del 
innehållet i dessa och dokumentation av samtal med barnet eller den unge. 
Stadsrevisionen bedömer att nämnden har rutiner och genomför egenkontroller 
men att kontrollen kan kompletteras med granskning av uppföljning av insats. 

Uppföljning av Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för 
våld i nära relationer 

Stadsrevisionen har följs upp rekommendationerna kring Göteborgs Stads arbete 
med stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer genom dokumentstudier 
och intervjuer. Stadsrevisionen konstaterar att nämnden genomfört åtgärder i 
åtgärdsplanen, följt upp åtgärderna vid flera tillfällen och genomfört interna 
granskningar kring utredning och aktualisering av ärenden för barn som bevittnat 
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eller utsatts för våld och kvalitén i utredning av vuxna som utsatts för våld. 

Granskningarna visar att aktualiseringar av ärenden gällande barn som bevittnat 
eller utsatts för våld numera leder till utredning. Dock visar förvaltningens 
genomgångar av utredningarna att våldets påverkan på barnet inte utreds i den 
utsträckning som bör ske enligt de allmänna råden samt att barnets behov av stöd 
och hjälp inte alltid framkommer i utredningen. 

Gällande utredningar för vuxna visar den interna granskningen på att bedömning 
av risken att fortsätta utsättas för våld inte görs enligt de allmänna råden. 

Generellt för området bedömer förvaltningen att det finns ett systematiskt 
kvalitetsarbete som innebär att egenkontroller och granskningar leder till åtgärder i 
verksamheten. 
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2 Åtgärder utifrån revisionens 
rekommendationer 

2.1 Rekommendation från revisionens 
granskningar 

2.1.1 Risk att stadsdelsnämnden arbete med stöd till personer 
som utsätts för våld i nära relation och barn som bevittnat 
våld inte lever upp till gällande regelverk 
Riskbeskrivning 
Om nämndens arbete med stöd till vuxna som utsatts för våld i nära relationer, eller 
till barn som kan ha utsatts för eller bevittnat våld inte är ändamålsenligt kan det få 
konsekvenser för den enskilde, både på kort och lång sikt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risker för negativa och allvarliga konsekvenser för den enskilde som utsätts 
och/eller bevittnar våld i nära relation. Det kan handla om både fysiska, psykiska, 
ekonomiska och materiella skador eller att person avlider till följd av våld. 
 
Kvinnor och barn är särskilt utsatta grupper när det handlar om våld i nära 
relationer. Ett av de jämställdhetspolitiska målen är att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra och är en viktig fråga för kvinnors rättigheter och makt över sina egna liv 
samt att skydda kvinnor.  
 
Det är en rättighet för barn att växa upp utan våld och utifrån ett 
barnrättsperspektiv är det viktigt att utgå ifrån barnets bästa och säkra rätt insatser i 
de fall det är aktuellt.  
 
Ett normkritiskt arbetssätt mot våld i nära relationer krävs eftersom människor med 
funktionsnedsättning och HBTQ-personer, särskilt transpersoner, också är grupper 
som löper en ökad risk att utsättas för våld. 
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Åtgärder Beskrivning Status och 
kommentar 

Slutdatu
m 

Säkra handläggning 
 

Förvaltningen fortsätter 
arbetet inom det 
systematiska 
kvalitetsarbetet med 
löpande utbildning inom 
våld i nära relationer 
och andra åtgärder som 
behöver genomföras 
utifrån egenkontroll och 
granskning för att säkra 
att handläggningen 
följer föreskrifter och 
allmänna råd. 

 Pågående 
 
 
Kontroll av uppdrag till 
skyddade boenden har 
nyligen genomförts (i 
augusti). Visar på stora 
förbättringar. 
En förnyad egenkontroll 
av innehåll i utredningar 
(barn och vuxen) samt 
av att utredning alltid 
inleds vid indikation på 
att barn utsätts 
och/eller bevittnar våld 
kommer att göras under 
hösten. 

Slutdatu
m 
2020-12-
31 

Identifiera behov och 
insatser 
 

Förvaltningen har 
tydliggjort vilken typ av 
insats en person som 
utsätts för våld i nära 
relation eller barn som 
bevittnar eller utsätts 
för våld i nära relation 
kan ha behov av. 
Insatser sker genom 
både intern och extern 
utförare. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2020-12-
31 

2.1.2 Risk att stadsdelsnämnden inte säkerställer att 
genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av 
barn och unga på HVB och att innehållet i dessa följer 
gällande lagstiftning och föreskrifter 
Riskbeskrivning 
Stadsrevisionen noterade i sin granskning att det för några placeringar av barn och 
unga saknas genomförandeplaner. I de upprättade vård- och genomförandeplaner 
som stadsrevisionen granskat finns också brister vad gäller innehåll i planerna. 
Stadsrevisionen bedömer att innehållet inte fullt ut följer lagstiftning och 
föreskrifter. I övervägande delen av genomförandeplanerna saknas bland annat när 
och hur planen ska följas upp, den unges och vårdnadshavarens syn på vården samt 
när och hur den unge ska ha kontakt med socialtjänsten. 
 
Stadsrevisionen rekommenderar därför Lundby stadsdelsnämnd att säkerställa att 
genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av barn och unga på HVB och 
att innehållet i dessa följer gällande lagstiftning och föreskrifter. 
 
Risk om genomförandeplan inte dokumenteras eller uppföljning sker är att insatser 
för barn och unga inte möter behoven hos den enskilde och hens vårdnadshavare. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att genomförandeplaner inte upprättas i samtliga placeringar av barn och unga på 
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HVB eller att innehållet inte följer gällande lagstiftning och föreskrifter kan 
innebära att hen inte får sina behov tillgodosedda. 

Åtgärder Beskrivning Status och 
kommentar 

Slutdatu
m 

Säkra handläggning 
 

Kompetenshöjande 
insats av 
genomförandeplans 
och vårdplans innehåll 
enligt lagstiftning och 
föreskrifter för att säkra 
handläggningen.  
Åtgärden leder till att 
genomförandeplan 
upprättas senast en 
månad efter placering 
och innehåll i 
genomförandeplan och 
vårdplan följer 
lagstiftning och 
föreskrifter. 

 Pågående 
 
 
Åtgärdsplanen har följts 
till viss del. 
Utvecklingsarbetet har 
påverkats av pandemin 
- bland annat genom att 
metodträffar inte har 
genomförts på det sätt 
de brukar. Det varierar 
också hur mycket 
berörda enheter har 
gått igenom 
åtgärdsplanen och vad 
upprättade 
genomförandeplaner 
ska innehålla. 
Socialsekreterarna har 
fått skriftlig information 
om ansvaret för 
genomförandeplaner. 
Åtgärdsplan hålls i för 
resten av året för ökad 
effekt. 

Slutdatu
m 
2020-05-
31 

Kompletterad 
egenkontroll 
 

Blankett för 
egenkontroll 
kompletteras med 
kontrollpunkter gällande 
genomförande och 
uppföljning av insats 
(exempelvis om 
genomförandeplan 
finns eller om enskilda 
samtal sker).   
Åtgärd leder till att 
enhetschefens 
egenkontroll även 
innefattar 
kontrollpunkter för 
genomförande och 
uppföljning. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2020-04-
30 

2.1.3 Risk att stadsdelsnämnden inte säkerställer att enskilda 
samtal med barnet eller den unge genomförs och 
dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning 
Riskbeskrivning 
Nämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas på HVB genom 
bland annat regelbundna besök i det boende där den unge vistas, och genom 
enskilda samtal med barnet eller den unge. I de ärenden som stadsrevisionen har 
granskat har övervägande delen barn och unga fått regelbundna besök. Av 
journalerna framgår dock inte att enskilda samtal har hållits med barnet eller den 
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unge. Enskilda samtal med barnet är en viktig del i uppföljningen för att nämnden 
ska få en bild av barnet och dess situation. 
 
Stadsrevisionen rekommenderar därför Lundby stadsdelsnämnd att säkerställa att 
enskilda samtal med barnet eller den unge genomförs och dokumenteras i enlighet 
med gällande lagstiftning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att enskilda samtal med barnet eller den unge inte genomförs och 
barnets/ungdomens perspektiv samt barnrättsperspektivet därmed förbises. 
 
Att det enskilda samtalet inte dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning. 

Åtgärder Beskrivning Status och 
kommentar 

Slutdatu
m 

Säkra handläggning 
 

Vid ärendegenomgång 
kontrolleras särskilt att 
samtal med barnet eller 
den unga genomförts 
och dokumenterats. 

 Pågående 
 
 
Berörda enheter har till 
viss del arbetat enligt 
åtgärdsplan, men 
utvecklingsarbetet har 
påverkats (försenats) 
av pandemin. Kontroll 
av att enskilda samtal 
med barnet hålls och 
dokumenteras har inte 
skett, däremot har 
vikten av att samtal 
hålls och dokumenteras 
lyfts på metodträffar. 
Åtgärdsplan hålls i för 
resten av året för ökad 
effekt. 

Slutdatu
m 
2020-12-
31 
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