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Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har låtit EY 
granska och bedöma om individ- och 
familjenämnden vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att säkerställa att social-
sekreterarna har en ändamålsenlig 
arbetssituation. Granskningen omfattar 
Individ- och familjenämnden.  

Iakttagelser och slutsatser 
Socialkontor barn och ungdom har under 
senare åren haft brister i verksamheten 
som påverkat dess kvalitet, vilket har 
kritiserats av tillsynsmyndigheten. Det har 
också framkommit problem och brister 
beträffande socialsekreterarnas arbets-
situation. Det har varit stor personal-
omsättning tillsammans med svårigheter 
att rekrytera personal. Den akuta 
personalsituationen har hanterats med 
hjälp av inhyrd personal.  

Bristerna i verksamheten och arbetssitua-
tionen för socialsekreterarna har funnits en 
längre tid och varit kända av individ- och 
familjenämnden. Även om myndighets-
utövningen tidigare organiserades inom 
proAros har nämnden hela tiden haft det 
politiska ansvaret för verksamheten.  

Nämnden har inte agerat proaktivt, 
åtgärder har vidtagits först när situationen 
blivit akut. Från och med 2014 har dock 
nämnden tagit initiativ till och genomfört 
åtgärder för att förbättra socialsekreter-
arnas arbetssituation och för att säker-
ställa verksamhetens kvalitet. Vidtagna 
åtgärder har förutsättningar att bidra till att 
skapa stabilitet i verksamheten. 

 

 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av det som framkommit i 
granskningen ger vi följande 
rekommendationer: 
 
 Säkerställ en långsiktig satsning på 

stabilitet och kompetens. 

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

 Integrera processen för kompetens-
försörjning i ledningssystemet och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

 Utveckla alternativa karriärvägar för 
erfaren personal. 

 Hantera arbetsbelastningen och  
säkerställ tillräcklig bemanning inom 
utredningsenheten. 

 Säkerställ att de brister som 
inspektionen för vård och omsorg  
har konstaterat om bl.a. förhands-
bedömningar och skyndsamhet i 
utredningar hanteras.  

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten 
till Individ- och familjenämnden för yttrande 
senaste den 2015-09-30.  
Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se. För ytterligare information, 
kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund 
tfn: 0705-19 14 00 eller revisionssekreterare 
A Björnsson tfn: 021-39 29 21. 
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