1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Datum
2020-12-07

Handläggare

Eleonor Eurén
08-535 31275
Eleonor.Euren@huddinge.se

Diarienummer
SN-2020/2512.111

Socialnämnden

Karin Östensson
08-535 38165
Karin.Ostensson@huddinge.se

Förslag till nya riktlinjer för arbetet med barn och unga
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Anta de nya riktlinjer som avser arbetet med barn och unga i enlighet med
bilaga 1.
2. Med förutsättning att ovan beslutspunkt bifalls, upphäva nedanstående
riktlinjer:
a. Riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem
för vård eller boende (HVB).
b. Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och behandling
av barn och ungdom och vuxna missbrukare (HKF 7010).

Sammanfattning
Socialnämnden fastställer riktlinjer för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen inom nämndens ansvarsområde. En riktlinje är ett styrande
dokument som beslutas av nämnden med syfte att reglera verksamheten så att den
bedrivs effektivt och med god kvalitet.
Förvaltningen har identifierat behov av att revidera samtliga riktlinjer inom
nämndens ansvarsområde och har därmed sett över befintliga riktlinjer med
utgångspunkten att synliggöra nämndens vilja och ambitionsnivå för
målgrupperna.
De nya riktlinjerna innehåller ingen lagtext och inte heller beskrivningar av
arbetssätt. Genom minskad mängd text i riktlinjerna blir nämndens reglering av
verksamheten tydligare i förhållande till annan styrning och till förvaltningens
processer och rutiner.

Beskrivning av ärendet
Det finns en mängd författningskrav i lagar, förordningar och föreskrifter som
reglerar kommunens arbete med barn och unga.
En riktlinje är ett styrande dokument som beslutas av nämnden med syfte att
reglera verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer
bör därför formuleras så nämndens krav och ambitionsramar anges för
verksamheten.
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Riktlinjerna, tillsammans med kraven i lagar, förordningar och föreskrifter styr
verksamhetens utformning av processer och rutiner. Processer och rutiner
beskriver i sin tur hur arbetet ska utföras.

Befintliga riktlinjer inom socialnämndens verksamhetsområde
Socialnämnden fastställer riktlinjer för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen inom nämndens ansvarsområde.
Gällande riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för
vård eller boende (HVB) antogs av socialnämnden 21 september 2017 och
reviderades i en mindre omfattning 2019.
Befintliga riktlinjer inom socialnämndens verksamhetsområde upplevs långa och
svåra att ta till sig. Utifrån detta har förvaltningen identifierat ett behov av att
revidera samtliga riktlinjer inom nämndens ansvarsområde. De innehåller till stor
del en upprepning av text som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Detta
medför att nämndens vilja och ambitionsnivå blir svår att urskilja.
Riktlinjerna innehåller även mycket text som beskriver hur arbetet ska utföras.
Förvaltningen anser att arbetssätt inte behöver anges i en riktlinje, utan istället bör
beskrivas genom processer och rutiner i ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete. Inom ledningssystemet arbetar verksamheterna med att ständigt
förbättra arbetssätt utifrån risker, kontroller, avvikelser, uppföljningar och bästa
tillgängliga kunskap.
Nuvarande riktlinjer är utformade utifrån organisation. Detta medför svårigheter,
att i ett och samma dokument, följa ambitionerna för en målgrupp från utredning
till insats. Vid organisationsförändringar uppstår även revideringsbehov utifrån
beskrivning ovan, trots att innehållet är detsamma.

De nya riktlinjerna för arbetet med barn och unga
Riktlinjerna har tagits fram utifrån befintliga riktlinjer. Förvaltningen och
nämnden har vidare kommunicerat kring vad som bedöms viktigt för målgruppen
och som inte redan finns beskrivet i lagar, förordningar och föreskrifter.
De nya riktlinjerna innehåller ingen lagtext och inte heller beskrivningar av
arbetssätt. Informationen om hur arbetet med målgrupperna utförs kommer att
återfinnas i processer och rutiner.
De nya riktlinjerna har skrivits utifrån målgrupper där styrande ramar för arbetet
med målgruppen anges, från utredning till utförande.

Förvaltningens synpunkter
Genom riktlinjer som kan kopplas till målgrupper ser förvaltningen möjlighet att
öka fokus på den enskilde istället för organisationen och även skapa samsyn för
alla som arbetar med berörd målgrupp.
Förvaltningen ser att riktlinjerna går i linje med Barnkonventions intention och
tydliggör barnens delaktighet och inflytande i kontakt med socialtjänsten.

3 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Datum
2020-12-07

Diarienummer
SN-2020/2512.111

Genom minskad mängd text i riktlinjerna blir nämndens reglering av
verksamheten tydligare i förhållande till annan styrning.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Den föreslagna förändringen bedöms inte medföra några ekonomiska eller
juridiska konsekvenser för socialnämnden.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Christine Salemka Carlsén
Verksamhetschef

Bilagor
Riktlinjer för arbetet med barn och unga

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Angelica Bergholtz

