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1 Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad genomfört en 
granskning med syftet att bedöma om individ- och familjenämnden vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna har en ändamålsenlig arbetssituation.  
 
En övergripande slutsats är att individ- och familjenämnden har vidtagit åtgärder som har 
förutsättningar att bidra till att göra socialsekreterarnas arbetssituation mer ändamålsenlig 
och ytterst bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet.  
 
Socialkontor barn och ungdom har under senare åren haft brister i verksamheten som 
påverkat dess kvalitet, vilket också har kritiserats av tillsynsmyndigheten. Det har också 
framkommit problem och brister beträffande socialsekreterarnas arbetssituation. Problem 
som har lyfts fram är stor personalomsättning tillsammans med svårigheter att rekrytera 
personal. Signaler har framkommit om att personalen inte upplever arbetssituationen som 
tillfredsställande utan den kännetecknas av relativt hög arbetsbelastning och stress. Den 
akuta personalsituationen med obesatta tjänster hanteras med hjälp av inhyrd personal. 
 
Det finns ett samband mellan verksamhetens kvalitet, kompetensförsörjning och persona-
lens arbetssituation. Enligt lagstiftningen ska socialtjänstens verksamhet vara av god  
kvalitet och utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. För de som arbetar 
med socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet ställs dessutom specifika utbildnings-
krav och krav på erfarenhet. Inom socialtjänst ska det också finnas ett ledningssystem 
som säkerställer att verksamheten lever upp till de krav och mål som gäller enligt lagstift-
ning m.m. Kvalitet i verksamheten förutsätter personal med rätt utbildning och erfarenhet. 
Den kompetens som behövs måste i sin tur organiseras, styras och stödjas i en ända-
målsenlig struktur som också bidrar till att göra arbetet och arbetsplatsen attraktiv.  
Saknas tillräcklig kompetens och erfarenhet samt stöd i organisationen blir risken stor för 
kvalitetsbrister i verksamheten. Om inte problemet hanteras blir dessutom risken stor att 
en ”ond cirkel” uppstår, d.v.s. personal söker sig bort och arbetssituationen blir sämre 
vilket leder till än fler söker sig till annat arbete osv.  
 
De brister som har noterats beträffande verksamheten och arbetssituationen för social-
sekreterarna har funnits en längre tid samt varit kända av individ- och familjenämnden. 
Även om myndighetsutövningen tidigare organiserades inom proAros så har nämnden 
hela tiden haft det politiska ansvaret för verksamheten. Vår bedömning är därför att 
nämnden inte har agerat på ett proaktivt sätt utan åtgärder har vidtagits när situationen 
har blivit akut. Det är också vår bedömning, även om det finns underlag och kunskap på 
nationell nivå och vad som utgör problemet och vilka lösningar som bör eftersträvas, så 
bör en egen kartläggning och analys göras av problemen. Utifrån en sådan kartläggning 
och analys bör sedan en strategi utformas och handlingsplan fastställas som på ett  
sammantaget sätt redovisar de åtgärder som ska göras på kort och lång sikt för att  
säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning och ytterst en ändamålsenlig arbets-
situation för socialsekreterarna. 
 
Samtidigt är det vår bedömning att de åtgärder som vidtagits av nämnden är positiva och 
har förutsättningar dels att hantera den akuta situationen, dels att bidra till att skapa  
stabilitet i verksamheten. Exempel på väsentliga åtgärder som vidtagits är: 
 
 Utveckling och införande av ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 
 Lönesatsningen. 
 Förändring av organisationen till fler och mindre enheter och satsningen på  

fler arbetsledare. 
 Utformning av introduktionsprogram. 
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För att de satsningar som har gjorts ska ha förutsättningar att bli långsiktiga så bör de 
integreras i verksamhetens styr- och ledningssystem. Nämnden och förvaltningen bör ha 
personalstabilitet och kompetens som mål i verksamheten. Utvecklingen har gått åt rätt 
håll men verksamheten har fortsatt ett antal utmaningar och kvarstående utvecklings-
områden. Av stor betydelse för verksamheten och för utredningsenheten i synnerhet är att 
rekrytera en chef till utredningsenheten. För närvarande är en stor del av verksamheten 
inom utredningsenheten beroende av att det finns inhyrda konsulter. Det är nödvändigt 
med konsulter för att hantera den aktuella situationen men samtidigt måste konsult-
beroendet minska för att verksamheten ska kunna utveckla stabila förutsättningar.  
 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer: 
 
 Säkerställ en långsiktighet i satsningen på stabilitet och kompetens. 

 Definiera personalstabilitet och kompetens som mål samt utveckla och fastställ 
en strategi för hur målen ska uppnås.  

 Integrera processen för kompetensförsörjning i ledningssystemet. 

 Gör regelmässigt riskanalyser inom ramen för ledningssystem och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

 Utveckla möjligheter till alternativa karriärvägar för erfaren personal. 

 Hantera arbetsbelastningen och säkerställ en tillräcklig bemanning inom utrednings-
enheten. 

 Säkerställa att de brister som inspektionen för vård och omsorg har konstaterat vad 
gäller bl.a. förhandsbedömningar och skyndsamhet i utredningar hanteras.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Under det senaste året har socialsekreterarnas arbetssituation uppmärksammats i  
Västerås stad. Problem som har lyfts fram är stor personalomsättning tillsammans med 
svårigheter att rekrytera personal. Signaler har framkommit om att personalen inte upp-
lever arbetssituationen som tillfredsställande utan den kännetecknas av relativt hög  
arbetsbelastning och stress. Inom vissa delar av verksamheten, framförallt barn och  
ungdom, har den akuta personalsituation, hanterats med hjälp av inhyrd personal.  
Kostnaderna för inhyrd personal har ökat kraftigt under 2014.  
 
Brister i socialsekreterarnas arbetssituation riskerar att skapa en ond cirkel där organisa-
tionen förlorar kompetens samtidigt som möjligheten att rekrytera ny kompetens försäm-
ras. Den mest allvarliga risken i förlängningen är att verksamhetens ändamålsenlighet 
påverkas negativt. Exempel på brister som kan uppkomma är att utredningstider inte 
hålls, att beslut blir felaktiga och att uppföljning av beslut/insatser blir otillräcklig.  
Sammantaget kan det leda till att människor inte får det bistånd som de har rätt till  
enligt lagstiftningen.  
 
Revisorerna i Västerås stad har beslutat om en granskning av socialsekreterarnas  
arbetssituation med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om individ- och familjenämnden vidtagit  
tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna har en ändamålsenlig  
arbetssituation.   

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden en strategi för att tillgodose kompetensförsörjningen med  
socialsekreterare? 

 Omfattar strategin lönesättning? 

 Finns riktlinjer/rutiner för att säkerställa att socialsekreterarna får de stöd som de  
behöver i sin yrkesutövning? 

 Används utvecklings-/utbildningsplaner på ett systematiskt sätt? 

 Finns handledare i tillräcklig omfattning?  

 Har nämnden gjort en analys av behov av och tillgång till handledare samt  
vidtagit eventuella åtgärder? 

 Är organisationen ändamålsenlig? 

 Är ärendemängden per handläggare rimlig? 

 Hur många ärenden hanterar respektive socialsekreterare?  
 Har nämnden gjort en analys av ärendesituation och vidtagit eventuella  

åtgärder? 

 Hur ser personalomsättning ut för socialsekreterare? 

 Görs avgångsintervjuer? 

 Sammanställs och analyseras resultatet? Vidtas åtgärder vid behov?  
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 Hur förhåller sig löneläget i Västerås stad för socialsekreterare i jämförelse med  
närliggande kommuner? 

 Har nämnden tagit fram en strategi för att skapa en önskad lönestruktur? 

 I vilken omfattning är socialsekreterarna sjukskrivna? 

 Har en analys gjorts av sjukfrånvaron respektive har det skett i ett genus-
perspektiv? 

 Bedrivs arbetet med arbetsmiljö och säkerhet på ett ändamålsenligt sätt? 

2.3 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser individ- och familjenämnden.   

2.4 Avgränsning 

Granskningen har i första hand inriktats på socialsekreterarna som arbetar med barn  
och ungdom.  

2.5 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och för-
arbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  
 
 Socialtjänstlagen, LVU och LVM. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts via intervjuer samt i form av dokumentgranskning.  
 
Följande har intervjuats: 
 
 Chef myndighet.  

 Chef för; 

 Mottagningsenheten. 

 Utredningsenheten. 

 Samhällsvårdsenheten. 

 Representanter för socialsekreterare från; 

 Mottagningsenheten. 

 Utredningsenheten. 

 Samhällsvårdsenheten. 

 Facklig representant för SSR respektive Vision. 

2.7  Kvalitetssäkring 

Verksamheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att säker-
ställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. Vidare har kontakt-
revisor Tanja Linderborg erhållit rapportutkastet för synpunkter. 
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3 Utgångspunkter för granskningen 

3.1 Bakgrund till granskningen 

Under de senaste åren har fokus riktats på socialsekreterarnas arbetssituation inom  
socialkontor barn och ungdom i Västerås stad. Problem som har lyfts fram är stor  
personalomsättning tillsammans med svårigheter att rekrytera personal. Signaler har 
framkommit om att personalen inte upplever arbetssituationen som tillfredsställande utan 
den kännetecknas av relativt hög arbetsbelastning och stress. Samtidigt har verksamhet 
kritiserats av tillsynsmyndigheten för kvalitetsbrister avseende bl.a. utredningar. Inom 
vissa delar av verksamheten, framförallt barn och ungdom, har den akuta personal-
situationen, hanterats med hjälp av inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal har 
ökat kraftigt under 2014. 

3.2 Ansvar för myndighetsutövning 

Fram t.o.m. den 31 december 2012 svarade proAros för myndighetsutövningen inom  
individ- och familjeomsorg på delegation från individ- och familjenämnden. Från och med 
2013 ingår myndighetsutövningen i sociala nämndernas förvaltning. 

3.3 Socialtjänstlagens kompetenskrav 

I socialtjänstelagen (SoL) finns krav på personalens kompetens. Enligt SoL ska insatserna 
vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet  
(3 kap. 3 §). I 3 kap. 3 a § andra stycket SoL infördes från den 1 juli 2014 krav på lägsta 
utbildningsnivå för dem som utför vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ung-
domsvård. De uppgifter som berörs är:  
 
 Bedömning av om utredning ska inledas, 

 utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller  

 uppföljning av beslutade insatser.  

Den som arbetar med dessa uppgifter inom socialtjänsten ska ha avlagt en svensk socio-
nomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller ha en utländsk 
utbildning som erkänts enligt 3 kap. 3 b § andra stycket SoL. Socialnämnden ansvarar för 
att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifterna har tillräcklig erfarenhet för 
uppgiften (3 kap. 3 a § tredje stycket SoL). Socialstyrelsen har i SOSFS 2014:7 bland 
annat meddelat föreskrifter om kraven för vad som anses utgöra en annan relevant  
examen på grundnivå i högskola. 
 
I Öppna jämförelser 2015, Social barn- och ungdomsvård, som publiceras av social-
styrelsen framgår bl.a. att 70 procent av personalen som utreder barns behov av skydd, 
stöd, vård och behandling i landets kommuner har socionomutbildning och minst tre års  
erfarenhet av barnutredningar. I kommuner med över 70 000 invånare och i storstädernas 
kommundelar, där flest barn blir berörda, varierar andelen mellan 17 procent och 100  
procent. I Västerås stad var motsvarande andel 63 procent. Utav handläggarna  
(i Västerås stad) utgjorde de med socionomutbildning och mer än fem års erfarenhet av 
barnutredningar 48 procent (Riket 49 procent).  
 
På frågan om kommunen har en aktuell verksamhetsgemensam plan för handläggarnas 
kompetensutveckling som bygger på verksamhetens mål och analys av handläggarnas 
individuella kompetens har Västerås svarat nej. Detsamma gäller på frågan om det finns 
individuella kompetensutvecklingsplaner. Vidare framgår i öppna jämförelser 2015 att den 
genomsnittliga tillgången till arbetsledning för en handläggare är 2,8 timmar per vecka i 
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Västerås jämfört med riksgenomsnittet på 2,7 timmar. Uppgifterna avser 2014 men det är 
osäkert om den förstärkning av arbetsledningen som beslutades under 2014, med fyra 
konsulenter, finns medräkna i uppgiften från Västerås stad.  

3.4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

För att säkerställa att socialtjänsten lever upp till de krav och mål som gäller enligt lagar 
och andra författningar ska det finnas ledningssystem i verksamheten för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet bör i sin tur vara integrerat i verksam-
hetsstyrningen. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS ska enligt förskriften identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten 
som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Inom ramen för ledningssystemet 
ska riskanalyser göras fortlöpande och egenkontroll utövas. Det framgår också av SOSFS 
2011:9 att klagomål och synpunkter ska tas emot, utredas och sammanställas. 

3.5 Tillsyn/inspektion av socialkontor barn och ungdom 

3.5.1 Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och omsorg 

I september 2011 genomförde socialstyrelsen en verksamhetstillsyn med anledning av  
att det hade inkommit upprepade klagomål från enskilda till socialstyrelsen rörande hand-
läggning och dokumentation av barnavårdsärenden. Socialstyrelsen konstaterade i beslut 
den 25 november 2011 att det förelåg omfattande brister gällande bl.a. förhandsbedöm-
ningar och skyndsamhet i utredningar.  
 
I juni och november 2012 genomförde socialstyrelsen efter inkommen anmälan inspekt-
ioner. Tillsynen omfattade nämndens handläggning av förhandsbedömningar, utredningar 
och familjehemsvård. I beslut den 13 december 2013 ställde Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) krav på nämnden bl.a. i fråga om att utan dröjsmål ta ställning till inkomna 
orosanmälningar, skyndsamhet i utredningar och att utredningar slutförs inom lagstadgad 
tid om det inte finns särskilda skäl, utredning och medgivande av familjehem före  
placering samt att det finns vård- och genomförandeplaner i samband med placeringar. 
 
IVO har också i ett tillsynsärende under 2013 utrett sex olika klagomålsärenden gällande 
placerade barn. Vid granskningen fann IVO flera brister i handläggningen. I ytterligare ett 
tillsynsärden har IVO konstaterat motsvarande brister. 
 
Mot bakgrund av tidigare tillsyner beslutade IVO att göra en ny inspektion av nämndens 
individ- och familjeomsorg på barn- och familjeområdet. Inspektioner genomfördes i slutet 
av mars och under april 2014. Resultatet av inspektionen blev ett föreläggande från IVO 
att Västerås stad vid vite om 1 mnkr senast den 12 september 2014 ska säkerställa att, 
när det gäller barn och unga: 
 
 Ställningstagande till utredning enligt 11 kap. 1 § SoL sker utan dröjsmål och om 

synnerliga skäl inte finns, senast inom fjorton dagar. 

 Utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL genomförs skyndsamt och om särskilda skäl inte 
finns, avslutas senast inom fyra månader. 

 Beslut om förlängd utredningstid fattas inom fyra månader och endast då det finns 
särskilda skäl för det. 

 Vård- och genomförandeplaner upprättas i samband med att barn och unga  
placeras utanför hemmet. 

 Familjehem utreds och beslut om medgivande att ta emot barn för stadigvarande 
vård och fostran i ett enskilt hem fattas innan placeringen verkställs. 
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Därutöver ställde IVO ytterligare krav på nämnden. IVO:s samlade bedömning var att flera 
av de brister som tillsynen visat innebär en påtaglig risk för att barn och unga i Västerås 
stad går miste om de insatser de har rätt till. Slutligen konstaterade IVO att flera av de 
allvarliga brister som tillsynen visat inte är okända för nämnden utan har påtalats i tidigare 
tillsynsbeslut. Trots återrapporteringar om vidtagna åtgärder har inte nämnden förmått 
undanröja bristerna. 
 
IVO har dock senare konstaterat att det har skett förbättringar samtidigt som det finns kvar 
brister. I sin bedömning har IVO tagit hänsyn till de svårigheter som nämnden har haft att 
rekrytera personal. IVO har därför valt inte gå vidare med att utkräva vitet. En ny inspekt-
ion kommer dock att göras under hösten 2015. 

3.5.2 Arbetsmiljöverkets inspektion 

Efter begäran från skyddsombuden gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion (april och maj 
2014 samt en uppföljningsinspektion i november) av socialkontor barn och ungdom.  
Upprinnelsen till anmälan var att skyddsombuden inte ansåg att arbetsgivarens svar på  
de frågor som de hade ställt varit tillräckliga. Frågorna gällde åtgärder för att: 
 
 Arbetstagarna får tillräckligt med återhämtning. 

 Arbetstagarna får stöd att sätta gränser för vad de åtar sig i mängd och  
svårhetsgrad. 

 Arbetsmiljön anpassas till arbetstagarna så att de inte får för många eller för svåra 
ärenden. 

 Motverka ohälsa på grund av allt för hög arbetsbelastning. 

 Det blir tydligt hur arbetet ska bedrivas i avvaktan på omorganisationen. 

 Ni säkerställer att de arbetstagare som får arbetsuppgifter har faktiska möjligheter 
att utföra dem.  

Arbetsmiljöverket bedömde att det fanns brister i arbetsmiljön med anledning av; att det 
inte hade gjorts en bedömning av riskerna för att medarbetarna kan komma att drabbas 
av ohälsa p.g.a. en alltför hög arbetsbelastning, det saknas en implementerad rutin för 
introduktion av nya medarbetare och de saknas en uppdaterad säkerhetsrutin till skydd 
mot våld och hot.  
 
Nämnden lämnade ett yttrande till Arbetsmiljöverket och redovisade vilka åtgärder som 
hade vitagits för att komma till rätta med problematiken. Arbetsmiljöverket beslutade om 
ett föreläggande i början av mars 2015 på 35 kkr om inte arbetsgivaren till senast den  
31 mars 2015 vidtagit följande åtgärder: 
 
 Utifrån undersökning av arbetsbelastningen genomföra en bedömning av riskerna 

för att medarbetarna kan komma att drabbas av olycksfall eller ohälsa p.g.a. en  
alltför hög arbetsbelastning.  

 För de åtgärder som behövs enligt riskbedömningen och som inte kan genomföras 
omedelbart sak en handlingsplan upprättas. 

 

En riskbedömning och handlingsplan upprättades den 17 mars 2015 för mottagning,  
utredning och samhällsvård inom socialkontor barn och ungdom. 
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3.6 Gemensamt fackligt agerande med anledning av arbetssituationen 

I början av 2014 gick representanter för både SSR och Vision ut i media för att påtala  
behoven av förbättrade förutsättningar, framförallt en rimlig arbetsbelastning, för att kunna 
säkerställa den kvalitet som krävs i verksamheten. Områden som bl.a. lyftes fram var;  
för många ärenden samt att stressen i arbetsmiljön och de låga lönerna leder till en stor 
personalomsättning inom socialtjänsten. Det efterlystes tillräckligt kraftfulla åtgärder och 
ett systematiskt arbete i samverkan med fackförbunden. Tydliga krav ställdes på förbätt-
ringar av lön och på en modell som möjliggör en löneutveckling.  
 

3.7 SKL:s Kartläggning av den sociala barn och ungdomsvården 

3.7.1 Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård 

För att skapa en bild av nuläget gällande stabilitet och kompetens har Sveriges  
Kommuner och landsting (SKL) gjort en kartläggning riktad till landets samtliga  
kommuner. Kartläggningen syftade till att ur ett arbetsgivarperspektiv ge ett underlag till 
hur stödet till landets kommuner bör utformas för att lokalt och regionalt skapa långsiktiga 
och hållbara strukturer för god kompetens och stabilitet, vilket är en av förutsättningarna 
för en evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården. Resultatet 
publicerades i slutet av 2013 i rapporten ”Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- 
och ungdomsvård”. 
 
Följande områden identifierades som ansågs kräva en ökad uppmärksamhet: 
 
 Från nyexaminerad till yrkeskompetent 

Stödet till nyrekryterade behöver förstärkas både i form av introduktion och en mer 
långvarig inskolningsperiod för de som kommer direkt från socionomutbildningen.  

 Möjlighet till alternativa karriärvägar 
För att utveckla och ta tillvara på kompetensen hos erfaren personal behöver  
möjligheterna till yrkesutveckling utvecklas. 

 Förstärkt ledarskapsutveckling 
Arbetsledarna har en central roll när det gäller att ge stöd till och utveckla hand-
läggarna samt att introducera nya och ibland oerfarna handläggare. För att lyckas 
bra med det uppdraget behöver arbetsledarna själva goda förutsättningar för sitt  
ledarskap. 
 

Den generella bild som tecknas i rapporten är att även om inte alla kommuner har  
problem så är personalomsättningen i stor utsträckning bekymmersam inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. Det är inte ovanligt med en ständigt pågående personal-
omsättning som innebär att cheferna hela tiden måste arbeta med rekrytering, vilket i sin 
tur upplevs som påfrestande för både handläggare och chefer. Den personal som  
rekryteras är dessutom inte sällan utan tidigare erfarenhet. Samtidigt framkommer från 
olika undersökningar och kartläggningar tilltagande svårigheter för landets kommuner att 
rekrytera socialsekreterare. Socialsekreterare från bemanningsföretag används av allt fler 
kommuner för att fylla vakanser.  
 
I rapporten definieras två stabilitetsvillkor: 
 
 Ett första stabilitetsvillkor är att handläggarna skall vilja och kunna bli kvar som 

handläggare. Följande indikatorer har betydelse för att kunna uppnå detta  
stabilitetsvillkor: 
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 Bemanning. 

 Arbetsledning. 

 Organisatorisk stabilitet. 

 De satsningar som görs är långsiktiga och har sin förankring i ledningssystem med 
personalstabilitet och kompetens som viktiga mål i verksamheten. 

 
I en skrift som gavs ut 2012 av stiftelsen allmänna barnhuset ”Från krisande organisation 
till krisorganisation - Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet” 
redovisas en modell för att ta ett helhetsgrepp på problematiken att socialt barnarbete 
riskerar kvalitetsbrister. Målet är arbetsenheter som kan hantera det uppdrag som hand-
läggning i den sociala barnavården innebär med dess karaktär av krisarbete. Enligt  
modellen krävs förutom det stabilitetskrav som framgår ovan enligt SKL rapport också  
kompetensstöd till arbetets art och anpassningar av personalpolitik och uppmärksamhet 
på metodutveckling. 

3.8 Bedömning 

Av socialtjänstlagen framgår både krav på att verksamheten ska vara av god kvalitet  
samt att det ska finnas personal i verksamheten med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Nämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifterna har 
tillräcklig erfarenhet.  
 
Av SOSFS 2011:9 framgår krav på att det ska finnas ett ledningssystem som kan säker-
ställa att verksamheten kan leva upp till kvalitetskraven. Kravet på ledningssystem inne-
bär bl.a. att de processer som krävs för att säkerställa en rättsenlig handläggning och 
verksamhet av god kvalitet ska ha identifierats och beskrivits. Ledningssystemet ska  
omfatta återkommande riskanalyser och egenkontroller.  
 
Individ- och familjenämnden ansvarar ytterst för att det i Västerås stad finns personal med 
rätt kompetens och erfarenhet som arbetar med stöd av ett ledningssystem som kan  
säkerställa att de kvalitetskrav som följer av lagstiftning och författningar tillgodoses.  
Uppgiften för ledningssystemet kan dock knappast begränsas till att det i förhållande till 
gällande författningar ska finnas de processer, riktlinjer och rutiner som krävs för att på ett 
ändamålsenligt sätt ta emot ansökningar/anmälningar, utreda och beslut samt följa upp.  
Ledningssystemet måste också kunna säkerställa en tillräcklig kompetensförsörjning 
(stödprocess) inom myndighetsutövningen för att det ska finnas förutsättningar att på ett 
korrekt sätt tillämpa lag, riktlinjer och rutiner. För att socialtjänsten ska kunna hålla en god 
kvalitet utgör personal med rätt kompetens och erfarenhet en avgörande förutsättning. 
 
Utifrån den tillsyn som har gjorts av socialstyrelsen och sedan IVO framgår att det har 
funnits problem och brister i handläggningen av barn- och ungdomsärenden under en 
längre tid. Bristerna har dessutom av IVO bedömts som så allvarliga att den finns risk att 
barn och unga kan gå miste om insatser som de har rätt till. Att inte göra förhands-
bedömningar eller att avsluta utredningar i tid är enligt vår mening allvarliga avvikelser i 
förhållande till socialtjänstlagen. Det yttersta ansvaret för myndighetsutövningen har hela 
tiden legat på individ- och familjenämnden medan organiseringen av myndighetsutöv-
ningen har överflyttats från proAros till sociala nämndernas förvaltning. Med hänvisning till 
allvarlighetsgraden är det otillfredsställande att notera att nämnden, på kort och lång sikt, 
inte på ett proaktivt sätt i tid vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa en tillräcklig 
kvalitet i myndighetsutövningen inom socialkontor barn och ungdom. För att betona vikten 
av kompetensförsörjningen och för att säkerställa en långsiktig hållbarhet i den bör det 
finnas en fastställd process för kompetensförsörjning inom ramen för ledningssystemet. 



   

11 
 

Komptensförsörjningsprocessen måste samtidigt bli föremål för återkommande risk-
analyser men också egenkontroller. Risken för brister i kompetensförsörjningen måste i 
sin tur reduceras med hjälp av systematiska åtgärder inom ramen för en strategi eller ett 
program.    
 
Förutom den tillsyn som IVO har gjort som visat på brister har Arbetsmiljöverket vid sin 
tillsyn under 2014 konstaterat att det finns brister i arbetsmiljön med bl.a. hänvisning till att 
en riskanalys inte har gjorts. Fackförbunden agerade i början av 2014 och pekade på och 
lyfte fram socialsekreterarnas problematiska arbetssituation och löneförhållanden.  
 
SKL:s kartläggning av den sociala barn och ungdomsvården visar på viktiga områden 
som måste uppmärksammas och villkor som krävs för att reducera personalomsättningen. 
Frågor som är kritiska för att handläggarna ska vilja bli kvar är bemanning, arbetsledning 
och organisatorisk stabilitet. Områden som behöver uppmärksammas är introduktion,  
alternativa karriärvägar och ledarskapsutveckling. De fackliga organisationerna har dess-
utom lyft fram lönens och löneutvecklingens betydelse. I arbetet för att förbättra arbets-
villkoren för socialsekreterarna inom socialkontor barn och ungdom har SKL:s rapport 
varit en utgångpunkt. Någon egen dokumenterad kartläggning och analys av social-
sekreterarnas arbetssituation har inte gjorts inom socialkontor barn och ungdom. Däremot 
har en psykosocial arbetsmiljökartläggning gjorts i oktober 2014.    

4 Åtgärder för en ändamålsenlig arbetssituation 

4.1 Kännetecknande för arbetssituationen 

Av vad som har redovisats i föregående avsnitt så har situationen för socialkontor barn 
och ungdom kännetecknats av att: 
 

 Sedan 2011 av socialstyrelsen och IVO konstaterade brister vad gäller förhands-
bedömningar och skyndsamhet i utredningar. IVO har bedömt att det finns en  
påtaglig risk att barn och unga i Västerås går miste om insatser som de har rätt till. 

 Arbetsmiljöverket hade under 2014 bedömt att det fanns brister i arbetsmiljön. 

 En stor personalomsättning. 

 Svårigheter att rekrytera socialsekreterare. 

 Ett relativt sett lågt löneläge och begränsade möjligheter till karriärvägar och  
löneutveckling för erfaren personal. 

 Hög arbetsbelastning med en stressad arbetsmiljö till följd. 

 Stort beroende av inhyrd personal. 

4.2 Nämndens åtgärder 

I granskningen har inte framgått att nämnden har definierat en specifik strategi för att för 
att förbättra arbetssituationen med mål att uppnå bl.a. personalstabilitet och komptens. 
Det har inte heller framkommit en dokumenterad samlad plan för åtgärder på kort och 
lång sikt för att säkerställa en ändamålsenlig arbetssituation för socialsekreterarna inom 
socialkontor barn och ungdom.  
 
Vad som däremot har framgått är att ett antal åtgärder har vidtagits som sammantaget 
syftar till att förbättra socialsekreterarnas arbetsförutsättningar. I oktober 2014 gjordes en 
psykosocial arbetsmiljökartläggning inom utredningsenheten. Resultatet av kartläggning-
en har hanterats på planeringsdagar i december. 
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I den fortsatta redovisningen kommer de åtgärder som nämnden vidtagit att redovisas 
under respektive rubrik.  

4.2.1 Förändringar av organisationen 

I proAros organiserades myndighetsutövningen för barn och ungdom i en samlad enhet, 
socialkontor barn och ungdom. Därefter har socialkontoret bestått av två enheter, enheten 
för samhällsvård och enheten för utredning och mottagning.  
 
Under 2014 och 2015 har ett antal olika förändringar gjorts av organisationen. I oktober 
2014 startade mottagningsenheten inom verksamhetsområdet myndighetsutövning.  
Mottagning utgör en gemensam mottagning för individ- och familjeomsorg i Västerås stad. 
Enheten fungerar som ett kontaktcenter för den samlade verksamheten och svarar för att 
alla anmälningar förhands- och skyddsbedöms. Förutom mottagning finns inom enheten 
ett team som arbetar med våld i nära relationer samt socialjouren.  
 
Efter årsskiftet 2014/2015 har en familjehemsenhet etablerats med ansvar för barn och 
unga i familjehemsvård. Verksamheten som tidigare ingick i enheten för samhällsvård 
består av tre team; råd och stödteamet, rekryterings- och utredningsteamet samt jour-
teamet.  
 
Flyktingenheten är en ny enhet sedan 20 april som arbetar med mottagande av ensam-
kommande barn och vuxna nyanlända. Teamet som arbetar med ensamkommande barn 
och ungdomar består av en enhetschef, en konsulent, fem socialsekreterare och tre  
familjehemssekreterare. Tidigare inrymdes verksamheten i utredningsenheten. 
 
Nedan framgår den aktuella organisationen för sociala nämndernas förvaltning. 
 

Figur 1 - Sociala nämndernas förvaltning 
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4.2.2 Konsulenter (arbetsledare) 

I maj 2014 beslutade individ- och familjenämnden att förstärka arbetsledningen inom  
socialkontor barn och ungdom med fyra tjänster som konsulenter. Motiv till att öka antalet 
arbetsledare var att komma till rätta med de brister som IVO har identifierat i samband 
med tillsynsbesök, säkerställa ett tillräckligt stöd till socialsekreterarna och att ge utrymme 
för arbetet med att införa och tillämpa kvalitetsledningssystemet. 
 
Innan utökningen av antalet arbetsledare med fyra konsulenter fanns sex konsulenter 
inom socialkontor barn och ungdom. 
 
I utredningsenheten finns det f.n. fyra team och fyra konsulenter medan samhällsvårds-
enheten har två team och tre konsulenter. Enheten för familjehem har två konsulenter, 
flyktingenheten en konsulent samt mottagningsenheten tre konsulenter. 
 
Förvaltningen planerar att genomföra ledarutvecklingsprogram riktade till arbetsledarna. 

4.2.3 Bemanning 

Utav de enheter som ingått i denna granskning så är det f.n. utredningsenheten som har 
ett relativt stort antal vakanser. I samband med att denna granskning görs så fanns cirka 
12 inhyrda konsulter från bemanningsföretag utav 26 socialsekreterare som arbetar med 
utredning. Det fanns också tre tjänster som inte var besatta. Inhyrda konsulter har inte 
befogenhet att fatta beslut. Dessutom upprätthålls tjänsten som enhetschef med hjälp av 
inhyrd konsult. Trots återkommande försök har förvaltningen hittills inte lyckats rekrytera 
till enhetschefstjänsten.  
 
Kostnaderna för inhyrda konsulter var 2014 7,5 mnkr. Under 2015 har kostnaderna för 
konsulter ökat och uppgick t.o.m. maj månad till 7,6 mnkr. Prognosen för 2015 är att kost-
naden totalt1 för inhyrda konsulter kommer att uppgå till ca 15 mnkr. Kostnaden för en 
inhyrd konsult är, jämfört med en ordinarie socialsekreterare, ungefär dubbelt så hög.  
 
Enheten för samhällsvård har 18 tjänster som bemannas med 17,2 årsarbetare. Samtliga 
tjänster är besatta. Enheten har tidigare haft en liknande problematik som utrednings-
enheten.   
 
Mottagningsgruppen inom mottagning individ och familj har 13,5 socialsekreterare varav 
2,0 föräldralediga. Rekrytering av en tjänst pågår. 
 
I nedanstående tabell framgår hur personalomsättningen för enheterna utredning,  
samhällsvård och mottagning har utvecklat sig under första kvartalet 2015. 
 

Tabell 1 – Personalomsättning, social sekreterare, kvartal 1 2015 

Enhet Börjat Slutat 

Mottagning 8 2 

Socialkontor BoU Samhällsvård 2 0 

Socialkontor BoU Utredning 7 3 

 
Uppgifterna för mottagning individ och familj särredovisar inte hur personalomsättningen 
fördelar sig på mottagningsgrupp, våld i nära relationer och för socialjouren. Samman-
taget har dock under denna begränsade period personalomsättningen haft en positivt 
netto, d.v.s. det är fler som har anställts än som har slutat. 

                                                
1
 Socialkontor barn och ungdom inklusive flyktingenheten och mottagning. 
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I samband med att personal slutar görs avgångsintervjuer. Däremot görs ingen samman-
ställning och samlad analys av avgångsintervjuerna. 
 
Vid intervjun med representanter för socialsekreterare från utredningsenheten uppgav de 
att det finns exempel på personer som tidigare har slutat men som nu har hört sig för om 
möjligheten att komma tillbaka. En viktig aspekt som lyfts fram är att det rekryteras in rätt 
person som bidrar till att gruppen/teamet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. En synpunkt 
som också framfördes från utredningsenheten är att det finns ett behov av en utökad  
bemanning. Ärendebelastningen uppfattas som för hög. 
 
Beträffande bemanning och arbetsbelastning så fick PWC i uppdrag under 2013 att göra 
en kartläggning av arbetsprocesser, bemanning och ärendetyper på socialkontor barn och 
ungdom med syfte att konstruera en modell för resursfördelning av handläggarresurser. 
Någon sådan modell har dock ännu inte implementerats i verksamheten. 

4.2.4 Ärendemängd 

Ett ofta använt mått för att indikera arbetsbelastningen utgörs av antalet ärenden per 
handläggare. Samtidigt är måttet i sig trubbigt i den meningen att det finns en stor  
variation mellan olika ärenden beträffande hur arbetskrävande de kan vara. Variationen 
gäller både mellan olika typer av ärenden men också mellan olika ärenden av samma typ. 
 
Följande uppgifter om den aktuella ärendemängden har vi erhållit från verksamheten. 
 

Tabell 2 – Antal ärenden per handläggare 

Team/funktion Antal ären-
den 

Ungdomsteamet  

-Utredarfunktionen 9 

-Uppföljare 15 

Barnteamet 17 

Utredningsenhet 15-21 

Rekryterings- och utredningsen-
heten 

4 

Familjehemssekreterare 25 

Jourhemsteamet 16 

 
 
Av de uppgifter som vi fått framgår att barnteamet samtidigt hade 10 pågående utred-
ningar och att på utredningsenheten så fördelade sig 0-25 uppföljningsärenden per  
handläggare utöver utredningarna.  
 
Som nämndes i föregående avsnitt har PWC ett uppdrag att utveckla ett resursfördel-
ningssystem för tilldelning av handläggarresurser. Avsikten är också att modellen ska 
göra det möjligt att bedöma vad som är en rimlig ärendebelastning per handläggare  
utifrån arbetets art. Enligt uppgift finns för närvarande inte ett färdigt förslag på resurs-
fördelningsmodell. 
 
En särskild rutin för hur hög arbetsbelastning ska hanteras har tagits fram och implemen-
terats via arbetsplatsträffar. 
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4.2.5 Introduktion 

Nya medarbetare behöver dels introduceras till arbetsplatsen och dess medarbetare samt 
system och rutiner. För att kunna fungera väl som handläggare krävs också stöd till att 
bygga upp ett professionellt nätverk. Saknar den nyanställde tidigare erfarenhet från att 
arbeta med barn- och ungdomsutredningar krävs dessutom en inskolning i yrket, vilket 
ställer högre krav på introduktionen. Introduktionen av nya medarbetare är av stor strate-
gisk betydelse för verksamhet och den enskildes vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. 
 
Under senare delen av 2014 har ett introduktionsprogram för nyanställda utarbetats och 
börjat implementeras. Ambitionen är att programmet ska löpa över en längre tidsperiod 
och att det ska kunna anpassas efter den nyanställdes behov. 

4.2.6 Traineeprogram 

Under 2014 fattades beslut om ett traineeprogram för socionomer i myndighetsutövning-
en. Programmet avser socionomer inom förvaltningens samlade ansvarsområde, d.v.s. 
både socialsekreterare och biståndshandläggare. 
 
Målet med traineeprogrammet är att socionomer inom sociala nämndernas förvaltnings 
myndighetsutövning ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att svara upp 
mot verksamhetens kvalitetskrav och krav på rättsäkerhet. Syftet är också att förvaltning-
en ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya medarbetare och sam-
tidigt behålla och utveckla kompetens och erfarenhet hos befintliga medarbetare. 
 
Traineeprogrammet startade i februari 2015 med fem deltagare som är tillsvidareanställda 
och kommer att börja arbeta på någon enhet inom verksamhetsområdet efter avslutat 
program. 

4.2.7 Lön 

4.2.7.1 Lönenivå 

Synpunkter har framkommit på att det relativt sett låga löneläget tillsammans med en  
begränsad möjligt till löneutveckling för socialsekreterarna har bidragit till personalomsätt-
ningen samt försvårat möjligheten att nyrekrytera personal.  
 
Enligt statistik från SCB så var genomsnittslönen 2014 för socialsekreterare, primärkom-
munal sektor 29 500 skr och medianen 29 200 skr. I Västerås stad var medianlönen 2014 
för socialsekreterare 28 350 skr. Enligt HR-Stöd låg medianlönen i Västerås på samma 
nivå som de större närliggande kommunerna, Eskilstuna och Örebro. De mindre närlig-
gande kommunerna som t.ex. Hallstahammar och Enköping ligger vanligtvis något högre. 
Det finns dock f.n. ingen aktuell statistik om det aktuella löneläget i angränsande  
kommuner. En generell iakttagelse är att det för närvarande i flertal kommuner har gjorts 
eller planeras särskilda lönesatsningar på socialsekreterarna.  
 
Den lönestatistik som presenteras här skiljer inte på inom vilken del av myndighetsutöv-
ningen som socialsekreteraren arbetar. Enligt uppgift från HR-Stöd så har tjänsterna som 
socialsekreterare på socialkontor barn och ungdom en högre klassificering i befattnings-
värderingssystemet, vilket gör att de generellt ligger högre jämfört med de andra social-
kontoren. Under 2014 gjordes en lönesatsning på socialsekreterare inom socialkontor 
barn och ungdom med på 1 000 skr/månad. 
 
Västerås stad har under 2015 gjort en särskild satsning på nio miljoner kronor på lönehöj-
ningar för socialsekreterare, biståndshandläggare och specialpedagoger. Den riktade  
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lönesatsningen gäller 400 anställda. Sju miljoner kronor har gått till socialsekreterare som 
jobbar med myndighetsutövning samt biståndshandläggare. Satsningen har lagts ut som 
individuella lönepåslag i den årliga löneöversynen. I genomsnitt motsvarar satsningen ca 
2 250 skr/månad. Efter genomförd satsning ligget medianlönen på 30 000 skr månaden. 
För socialsekreterare på socialkontor barn och ungdom sannolikt något högre. Löne-
spannet ligger inom intervallet 23 000 – 37 000 skr/månaden.  

4.2.7.2 Kompetens- och lönemodell 

Under 2014 har en kompetens- och lönemodell tagits fram som omfattar social-
sekreterare, mottagningssekreterare och familjerättssekreterare. I modellen definieras tre 
kompetensnivåer; grundläggande kompetens, god kompetens och mycket god kompe-
tens. Modellen omfattar 11 kunskapsområden. 
 
Modellen användes första gången hösten 2014 och tillämpas i första hand vid med-
arbetarsamtal för att klarlägga behoven av kompetensutveckling. Intentionen är att den 
ska kunna ligga till grund för en samlad plan för kompetensutveckling. 

4.2.8 Utvecklings-/utbildningsplaner 

Socialsekreterarnas behov av kompetensutveckling kartläggs och dokumenteras i sam-
band med medarbetarsamtalen. Uppfattningen bland de socialsekreterare som intervjuats 
är att under de senaste åren har de erbjudits ett flertal utbildningar.  
 
Västerås stad har fått särskilda statsbidrag för utbildning och kompetensutveckling av 
socialsekreterare med myndighetsutövande uppgifter inom den sociala barn- och ung-
domsvården. Under våren 2014 erbjöds socialsekreterarna genom Mälardalens högskola 
en utbildning omfattande 7,5 högskolepoäng.  
 
Föreläsningar har erbjudits till handläggarna om stresshantering där verktyg som kan  
användas individuellt för att hantera stress har presenterats. 
 
Respektive team inom socialkontor barn och unga har tillgång till regelbunden handled-
ning. De handledare som svarar för handledningen är de som också höll i föreläsningen 
om stress. 
 
Det har inte framgått att systematiska uppföljningar eller utvärderingar görs av genom-
förda utbildningssatsningar. 

4.2.9 Kvalitetsledningssystem 

Förvaltningen påbörjade ett arbete under 2013 i enlighet med SOSFS 2011:9 för att  
utveckla och införa ledningssystem för kvalitet. Primärt har arbetet varit inriktat på att  
kartlägga processer och rutiner. Rutiner, checklistor och administrativt stöd läggs in i  
förvaltningens intranät (Insidan). Arbetet med rutiner, riktlinjer och egenkontroll kommer 
att fortsätta under 2015. I arbetet ingår att se över och utveckla lämpliga rutiner och stöd-
dokument för handläggningen. 
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4.2.10 Sjukfrånvaro och övertid 

4.2.10.1 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron under första kvartalet 2015 fördelat på dagar och tillfällen framgår i nedan-
stående statistik. 
 

Tabell 3 - Sjukfrånvarodagar och tillfällen, kvartal 1 2015 

 
 
I tabell fyra beskrivs sjukfrånvaron i timmar och i procent av tillgänglig arbetstid. 
 

Tabell 4 - Sjukfrånvaro i timmar och procent, kvartal 1 2015 

 
 
Den procentuellt högsta sjukfrånvaron har familjehemsenheten följt av utredningsenheten. 
Huvudelen av utredningsenhetens sjukfrånvaro beror på två längre sjukskrivningar.  
Familjehemsenheten har en längre sjukskrivningsperiod.   
 
En sjukfrånvaro i storleksordningen 6 - 9 % ligger relativt sett högt. Det bör dock beaktas 
att statistiken avser endast ett kvartal. 

4.2.10.2 Övertid 

Under första kvartalet 2015 har övertid och fyllnadstid förekommit i relativt begränsad  
utsträckning. 

Tabell 5 - Övertid och fyllnadstid, kvartal 1 2015 

 

4.2.11 Arbetsmiljö 

Ansvaret för arbetsmiljön är delegerat inom linjeorganisation vilket innebär att enhets-
cheferna har arbetsmiljöansvaret. I enlighet med vad som tidigare har framgått så gjorde  
Arbetsmiljöverket en inspektion av socialkontor barn och ungdom i april och maj 2014 
samt en uppföljningsinspektion i november 2014. 
 
Den kritik som framförallt har riktats från Arbetsmiljöverket är att det inte har gjorts en  
bedömning av risken att medarbetare kan komma att drabbas av olycksfall eller ohälsa 
p.g.a. hög arbetsbelastning. Kravet gäller också att om de åtgärder som behövs för att 
begränsa risken inte kan genomföras omedelbart så ska en handlingsplan upprättas.   

Frånvarodagar Tillfällen

Totalt Totalt Tillfällen Dagar Tillfällen Dagar Tillfällen Dagar Tillfällen Dagar

Familjehemsenheten 147 20 5 5 14 52 0 0 1 90

Mottagning 138 13 3 3 9 45 0 0 1 90

Socialkontor BoU Samhällsvård 76 15 4 4 9 28 2 44 0 0

Socialkontor BoU Utredning 183 17 3 3 12 38 0 0 2 142

1 dag 2 - 21 dgr 22 - 90 dgr 91 - dgr

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro

Tim %

Familjehemsenheten 642 8,75

Mottagning 489 5,85

BoU Samhällsvård 441 3,47

BoU Utredning 848 7,34

Enhet Fyllnadstid Övertid

Familjehemsenheten 8,00 60,00

Mottagning 1,00 49,34

Socialkontor BoU Samhällsvård 47,00

Socialkontor BoU Utredning 12,17 179,27
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4.2.12 Intervju med socialsekreterare 

Ett samlat intryck från intervjuerna med representanter för socialsekreterarna inom social-
kontor barn och ungdom är att de ser positivt på de åtgärder som har vidtagits. En syn-
punkt är att det har hänt mycket under det senaste året och att man ”ser ljuset i tunneln 
men att det samtidigt är en lång väg kvar”. Någon uttrycker det som att stämningen har 
blivit bättre och att personalomsättningen har minskat. Den lönesatsning som har gjorts 
framförallt under 2015 uppfattas som nödvändig och positiv.  
 
Exempel på områden som lyfts fram i intervjuerna och som anses ha en väsentlig  
betydelse för arbetsförutsättningarna och arbetsmiljön är: 
 
 Arbetsbelastning. 

 Möjligheten till kompetensutveckling. 

 Stabil och tillgänglig ledning. 

 Lön. 

 Gruppsammansättning. 

 Samverkan med andra socialkontor. 

Synpunkter som förs fram är att verksamheten har saknat en stabil ledning och att om-
organisationer har gjorts kontinuerligt. Uppfattningen är att personalen gav signaler i tid 
om de problem som fanns beträffande arbetssituationen med att det initialt inte hände 
något. En allmän uppfattning som framkommer är att verksamheten inte använder sig av 
riskanalyser på ett systematiskt sätt och att personalen i större utsträckning vill vara del-
aktig i de förändringar som görs. Även om de åtgärder om har vidtagits är positiva i sig så 
finns en oro för långsiktigheten och hållbarheten i de förändringar som görs. 
 
En tydlig uppfattning som framkom från representanter från utredningsenheten var att 
bemanningen är för låg och att arbetsbelastningen därför blir för hög.  

4.3 Bedömning 

Socialkontor barn och ungdom har sedan 2011 haft brister i verksamheten som har visat 
sig vid inspektioner som genomförts av tillsynsmyndigheten. Kritiken har bl.a. gällt brister 
gällande förhandsbedömning och skyndsamhet i utredningar. Samtidigt har personalen 
upplevt en pressande arbetssituation som har kännetecknats av en hög arbetsbelastning 
och känt ett missnöje med lönen och möjligheten till löneutveckling, vilket i sig har bidragit 
till en relativt stor personalomsättning. Personalomsättningen har medfört att verksamhet-
en förlorat både kompetens och erfarenhet och försämrat kontinuiteten för brukarna. 
Dessutom har verksamheten haft uppenbara svårigheter att nyrekrytera socialsekreterare 
på vakanser som uppstått. Framförallt utredningsenheten har fått ett allt större beroende 
av inhyrd personal för att kunna upprätthålla verksamheten.  
 
Viktiga förutsättningar för att myndighetsutövningen ska kunna hålla en god kvalitet är att 
den genomförs med stöd av ett ändamålsenligt ledningssystem för kvalitet av personal i 
tillräcklig omfattning som har rätt kompetens och erforderlig erfarenhet. Arbetsplatsen och 
förutsättningarna för arbetet måste dessutom upplevas attraktiva av personalen för vilja 
stanna kvar.  
 
För att komma till rätta med faktorer i arbetssituationen som utgör en uppenbar risk för 
kvalitetsbrister i verksamheten har nämnden under de senaste åren vidtagit ett antal  
åtgärder. I huvudsak gäller det följande åtgärder: 
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 Utveckling av ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 som startade under 
2013. Färdiga delar av ledningssystemet har implementerats på Insidan. 

 Inom socialkontor barn och unga har enheterna delats upp i fler enheter och därmed 
blivit mindre. För närvarande finns fyra enheter inom mot tidigare två enheter. En 
gemensam mottagningsenhet för socialkontoren startade under oktober 2014. Även 
teamen har blivit mindre. 

 Arbetsledningen har förstärkts genom att fyra nya tjänster som konsulenter har  
inrättats. 

 Ett introduktionsprogram har tagits fram och implementerats. Inom ramen för  
introduktionsprogrammet görs individuella introduktionsplaner.  

 Under våren 2015 startade ett arbete med syfte att marknadsföra sig som en  
attraktiv arbetsgivare. Arbetet sker i samverkan med HR-center, kommunikations-
center, Care of House och stadsledningskontoret. 

 För socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndigheten startade ett  
traineeprogram omfattande fem deltagare.  

 Det har gjorts en särskild lönesatsning för socialsekreterarna. Dels gjordes en  
satsning under 2014 men framförallt 2015 då det sammanlagt satsades sju mnkr  
på socialsekreterare och biståndshandläggare. 

 Ett arbete pågår för att utveckla en resursfördelningsmodell i syftet bl.a. att få ett 
underlag för att bedöma hur många ärenden som en socialsekreterare bör hantera. 
Arbetet med modellen bedrivs med konsultstöd och påbörjade under 2013. 

 En kompetens- och lönemodell har tagits fram under 2014 som omfattar social-
sekreterare, mottagningssekreterare och familjerättssekreterare. 

 Socialsekreterarna inom socialkontor barn och unga har erbjudits utbildningar och 
kurser i relativt stor utsträckning. 

 För att lösa de akuta bemanningsproblemen används inhyrda konsulter. 

 Under 2014 förstärktes socialkontor barn och ungdom med två socialsekreterar-
tjänster (pooltjänster) i syfte att täcka upp vid oplanerad frånvaro. 

Enligt vår bedömning har de åtgärder som vidtagits av nämnden varit nödvändiga och på 
kort sikt möjligen tillräckliga för att hantera den akuta situation som verksamheten befann 
sig. Samtidigt finns det dock kvarstående utvecklingsområden. Exempel på det utgörs av: 
 
 Säkerställa att de brister som IVO har konstaterat vad gäller bl.a. förhandsbedöm-

ningar och skyndsamhet i utredningar hanteras.  

 Ett mer regelmässigt användande av riskanalyser inom ramen för ledningssystem 
och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Minska beroendet av inhyrda konsulter. För närvarande är en stor del av verksam-
heten inom utredningsenheten beroende av att det finns inhyrda konsulter. 

 Rekrytering av enhetchef till utredningsenheten. 

 Utveckla möjligheter till alternativa karriärvägar för erfaren personal. 

 Framtagandet av en övergripande utbildningsplan för verksamheten och individuella 
långsiktiga utbildningsplaner för socialsekreterarna som årligen uppdateras. Enligt 
uppgift har ett arbete med att ta fram en sådan plan startat. 

 Särskilt uppmärksamma arbetsbelastning och bemanning inom utredningsenheten. 

 Integrera processen för kompetensförsörjning i ledningssystemet. 
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Även om det beskrivs som ett nationellt problem med en stor omsättning av handläggare 
tillsammans med svårigheter med att rekrytera till myndighetsutövningen för barn och 
ungdom är det ett primärt ett lokalt problem. Individ- och familjenämnden har ansvaret för 
verksamheten i Västerås stad och måste använda alla till buds stående medel för att  
säkerställa goda förutsättningar för verksamheten. Det utesluter naturligtvis inte det behov 
som kan finnas av samordnade åtgärder på nationell nivå. 
 
De brister som har noterats har funnits en längre tid samt varit kända av individ- och  
familjenämnden. Även om myndighetsutövningen tidigare organiserades inom proAros  
så har nämnden hela tiden haft det politiska ansvaret för verksamheten. Vår bedömning 
är därför att nämnden inte har agerat på ett proaktivt sätt utan åtgärder har vidtagits när  
situationen har blivit akut. Det är också vår bedömning, även om det finns underlag och 
kunskap på nationell nivå och vad som utgör problemet och vilka lösningar som bör efter-
strävas, så bör en egen kartläggning och analys göras av problemen. Utifrån en sådan 
kartläggning och analys bör sedan en strategi utformas och handlingsplan fastställas som 
på ett sammantaget sätt redovisar de åtgärder som ska göras på kort och lång sikt för att 
säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning och ytterst en ändamålsenlig arbets-
situation för socialsekreterarna.    
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5 Svar på revisionsfrågorna 

Nedan redovisas kortfattade svar på de revisionsfrågor som har ingått i granskningen. 
 

Fråga  Svar 
 

1. Har nämnden en strategi för att 
tillgodose kompetensförsörjning-
en med socialsekreterare? 

1.1. Omfattar strategin lönesätt-
ning? 

Nej, nämnden har inte en formellt beslutad definie-
rad strategi. Ett antal åtgärder har vidtagits med 
syftet att stödja möjligheten till kompetens-
försörjning av socialsekreterare.  

 

Inom förvaltningen finns en fastställd kompetens- 
och lönemodell. 

2. Finns riktlinjer/rutiner för att sä-
kerställa att socialsekreterarna 
får det stöd som de behöver i sin 
yrkesutövning? 

Specifika riktlinjer/rutiner för att säkerställa att  
socialsekreterarna får det stöd som de behöver 
finns inte. Däremot har ett antal åtgärder vidtagits 
som tillsammans stärker stödet till socialsekrete-
rarna bl.a. i form av utveckling av kvalitetsled-
ningssystem, introduktionsprogram, handledning, 
anpassning av organisationen och utökning med 
fler konsulenter (arbetsledare).  

3. Används utvecklings-
/utbildningsplaner på ett syste-
matiskt sätt? 

Dokumenterade utvecklingsplaner tas f.n. inte 
fram på verksamhets nivå. Handläggarnas kompe-
tensbehov kartläggs och dokumenteras i samband 
med medarbetarsamtalen.  

4. Finns handledare i tillräcklig om-
fattning?  

4.1. Har nämnden gjort en analys 
av behov av och tillgång till 
handledare samt vidtagit 
eventuella åtgärder? 

 

Bedömningen är att det för närvarande finns hand-
ledare (konsulenter) i tillräcklig omfattning vad 
gäller antalet tjänster.  

 

Inför nämndens beslut 2014 om att utöka antalet 
konsultenter gjordes en analys av behovet av  
arbetsledare (konsulenter).  

5. Är organisationen ändamåls-
enlig? 

Frågan är svår att besvara på ett entydigt sätt. 
Organisationen har genom de förändringar som 
gjorts delats upp på fler enheter och mindre team. 
Organisationen har härigenom blivit mer ända-
målsenlig. 

6. Är ärendemängden per hand-
läggare rimlig? 

6.1. Har nämnden gjort en analys 
av ärendesituation och vidta-
git eventuella åtgärder? 

 

Ärendemängden uppfattas i stort sett som  
hanterabart utom beträffande utredningsenheten 
där uppfattningen är att ärendebelastningen är för 
hög. Samtidigt är det inte ärendemängden i sig 
som är avgörande utan det har också betydelse 
hur den fördelar sig på olika typer av ärenden och 
respektive ärendes svårighetsgrad. 

 

En konsultutredning har gjorts under 2013 som 
belyser ärendesituationen och som syftar till att 
utveckla en resursfördelningsmodell och samtidigt 
ett instrument för att bedöma ärendebelastningen. 
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Fråga  Svar 
 

7. Hur ser personalomsättning ut för 
socialsekreterare? 
7.1. Görs avgångsintervjuer? 
7.2. Sammanställs och analyse-

ras resultatet? Vidtas åtgär-
der vid behov?  

Under en följd av år har personalomsättningen 
vart hög. Den statistik som har redovisats för 
första kvartalet 2015 visar på att betydligt fler har 
anställts än slutat. 

Regelmässiga avgångsintervjuer som dokument-
eras, analyseras och sammanställs görs inte. 

8. Hur förhåller sig löneläget i Väs-
terås stad för socialsekreterare i 
jämförelse med närliggande 
kommuner? 
8.1. Har nämnden tagit fram en 

strategi för att skapa en 
önskad lönestruktur? 

Västerås har haft ett löneläge för socialsekreterare 
som legat i paritet med jämförbara större kommu-
ner men under genomsnittet i riket och under löne-
läget i närliggande kommuner. Under 2014 och 
framförallt under 2015 har det gjorts särskilda 
satsningar på socialsekreterarnas löner. Relativt 
sett har socialsekreterarna inom socialkontor barn 
och unga fått störst ökning. F.n. finns ingen aktuell 
statistik att jämföra mot. 

 

Förvaltningen har tagit fram en kompetens- och 
lönemodell. Det finns ingen fastställd strategi för 
att skapa en önskad lönestruktur. 

9. I vilken omfattning är socialsekre-
terarna sjukskrivna? 
9.1. Har en analys gjorts av sjuk-

frånvaron respektive har det 
skett i ett genusperspektiv? 

Under första kvartalet 2015 har sjukfrånvaron för 
de jämförda enheterna legat i intervallet 3,5  
procent till 8,8 procent. Högst har sjukfrånvaron 
varit inom familjehemsenheten och inom utred-
ningsenheten. 

Sjukfrånvaron för 2014 omfattar enbart kvinnor. 

10. Bedrivs arbetet med arbetsmiljö 
och säkerhet på ett ändamålsen-
ligt sätt? 

Den kritik som Arbetsmiljöverket har riktat gäller 
bedömning av risken för ohälsa p.g.a. arbetsbe-
lastningen. I samband med inspektionen fram-
fördes även synpunkter på att det inte fanns en 
implementerad rutin för introduktion samt en upp-
daterad säkerhetsrutin till skydd mot hot och våld. 

 
 
 
Västerås den 16 juni 2015 
 
 
 
Gunnar Uhlin  
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