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 Introduktion 
Svendborg Kommune har fra 2017-2019 deltaget i et Task Force-forløb i regi af Socialstyrelsen og  
Ankestyrelsen. Sideløbende med Task Force-forløbet blev der iværksat et udviklingsarbejde efter en 3-årig 
plan – se nedenstående model. Den første udviklingsplan for 2018 havde titlen ”Sikkert Grundlag 2018”, og 
den næste udviklingsplan for 2019 havde titlen ”Kvalitet i sagsbehandlingen og tværgående samarbejde”. 

Den afsluttende rapport fra Task Force blev offentliggjort i september 2019, og den overordnede anbefaling 
til Svendborg Kommune var, at kommunen fortsat skal arbejde målrettet med at skabe kvalitet i 
sagsbehandlingen på sagsniveau. Herunder var der en række konkrete anbefalinger til kommunens videre 
arbejde. Udviklingsplanen for 2020 har derfor fået overskriften ”Læring, justering og videreudvikling”. 

2018

Sikkert grundlag
Familieafdelingen vil 
sikre lovmedholdelighed 
i sagsbehandlingen. 

2019

Ny strategi og tvær-
gående samarbedje
Familieafdelingen vil have 
kvalitet i sagsbehandlingen.
Familieafdelingen vil have 
et smidigt og tværfagligt 
samarbejde.

2020

Læring, justering og 
videreudvikling.
Familieafdelingen vil 
arbejde videre med at sikre 
kvalitet i sagsbehandlingen. 
Familieafdelingen vil 
fortsætte udvikling af et 
smidigt tværfagligt arbejde

 

 
 

Udviklingsplanen for 2020 er udarbejdet med afsæt i Task Force samarbejdet og Task Force anbefalingerne 
fra den afsluttende statusrapport forelagt for Svendborg kommune i september 2019. Temaerne i 
Udviklingsplan 2020 indeholder de konkrete anbefalinger fra Task Force, som Familieafdelingen arbejder 
videre med i 2020.  
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Familieafdelingen vil i 2020 fortsat arbejde målrettet med at skabe kvalitet i sagsbehandlingen på 
sagsniveau. Herunder, at arbejde målrettet og systematisk med at udvikle, implementere og justere 
retningslinjer og arbejdsgange og derved understøtte en ensartet kvalitet.  

Herunder vil Familieafdelingen: 

 Have fortsat fokus på implementering af ICS – hvordan bringes redskaber og begreber i brug så de 
understøtter den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen. 

 Fortsat fokus på præciseringen af problemstillingen i de børnefaglige undersøgelser  
 Fortsat fokus på processen og planlægningen af de børnefaglige undersøgelser  
 Fortsat fokus på overholdelse af 4-måneders fristen ved udarbejdelse af de børnefaglige 

undersøgelser, og at der i undersøgelser og opdateringer af undersøgelser redegøres for de 
aktuelle forhold 

 Fortsat fokus på at undersøgelserne munder ud i en socialfagligt funderet helhedsvurdering af 
barnets aktuelle støttebehov  

 At udarbejde konkrete mål i handleplanerne, og bringe handleplanen i spil som aktivt 
styringsredskab. 

 Udarbejder faglige kvalitetsstandarder for myndighedssagsbehandlingen og anvender dem som et 
aktivt styringsredskab  

 Fortsat have fokus på inddragelse af det private netværk i sagsbehandlingen 
 Kvalificere sagsbehandlernes metoder og kompetencer i forhold til inddragelse af barn og forældre, 

blandt andet i forbindelse med forberedelse og afholdelse af børnesamtalen efter § 48  
 Fortsat følger op på lovmedholdelighed og kvaliteten i sagerne via ledelsestilsyn og anvender 

resultater til udvikling og læring  
 Udarbejde en plan for, hvordan nye medarbejdere oplæres og oparbejder kompetencer 

 

 

I de følgende afsnit beskrives, hvilke fokusområder Familieafdelingen arbejder med i 2020, og hvilke 
konkrete effekter der forventes.   Udviklingsplanen beskriver dermed alene fokusområder og de forventede 
effekter, mens aktiviteter og procesplan er udtaget.  

 

Måling af effekter 
Målene i udviklingsplanen følges tæt i løbet af året. En del af målene skal følges via ledelsestilsyn, hvor der 
vil være fokus på kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Andre mål skal følges via udvikling i 
nøgletallene. 

Der vil i 2020 blive udarbejdet ledelsestilsyn en gang i kvartalet. Ledelsestilsynet udarbejdes med 
udgangspunkt i ”Socialstyrelsens skabelon til ledelsestilsyn” suppleret med spørgsmål fra ankestyrelsens 
skema til Børnesagsbarometeret – ankestyrelsens årlige undersøgelse af kommunernes sagsbehandling i 
sager om børn og unge, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.  
Ledelsestilsynet har et systematisk fokus på kvaliteten i sagerne og de væsentlige elementer i 
sagsbehandlingen. 
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Ledelsestilsyn gennemføres af afdelingsledere, teamledere og faglig controller for at sikre et tværgående 
ensartet niveau for kvaliteten på tværs af teams i Familieafdelingen.  

Der vil i 2020 blive trukket nøgletal kvartalsvis ligesom i 2019, ligesom der ved årets slutning vil blive 
udarbejdet en årsberetning. 

 

 

1. Sagsbehandling – lovmedholdelighed og kvalitet 
  

1. Fortsat fokus på implementering af ICS – bringe redskaber og begreber i brug så de 
understøtter den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen 

Formålet med fortsat at have fokus på implementering og anvendelse af ICS er, at sikre en systematisk 
sagsbehandling med høj kvalitet og inddragelse af barn, familie og netværk i det faglige arbejde.  
 
Effekt:  

 At sagsbehandlere mestrer ICS metoden 
 At der ses en systematik i sagsbehandlingen.  
 

Måling 
Ledelsestilsyn 

 

       2. Fortsat fokus på præciseringen af problemstillingen i de børnefaglige undersøgelser 
 Formålet med fortsat fokus omkring præciseringen af problemstillingen i de børnefaglige undersøgelser 
er at beskrive klart og tydeligt, hvad der er formålet med den børnefaglige undersøgelse, hvad der udgør 
hovedproblemet eller bekymringen, og sikre at undersøgelsen hverken bliver for indskrænket eller 
omfattende.  
 
 Effekt  

 At problemstillingen klart og tydeligt beskriver formål og fokusområder for den børnefaglige 
undersøgelse  

 At problemstillingen er formuleret på en måde, så forældre og den unge kan forstå hvad der 
bekymrer Familieafdelingen  

 At der er sammenhæng mellem problemstilling og analysen i den børnefaglige undersøgelse 
 
Måling 
Ledelsestilsyn 

 

3. Fortsat fokus på processen og planlægningen af de børnefaglige undersøgelser 
 
Formålet med at planlægge processen for en børnefaglig undersøgelse er, at beskrive og på forhånd 
kalendersætte hvad der skal ske hvornår i undersøgelsesarbejdet.  Der er socialfaglige fordele med klare 
aftaler og en klar plan for undersøgelsesforløbet. Planen kan bidrage til et bedre samarbejde mellem 
barn, familie og sagsbehandler i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, og skabe 
gennemsigtighed og overblik for familien omkring processen.  
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Effekt 
 At der foreligger en undersøgelsesplan i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglig 

undersøgelse 
 At familien er gjort bekendt med undersøgelsesplanen.  

Måling 
Dataudtræk fra DUBU og ledelsestilsyn  

 

4. Fortsat fokus på overholdelse af 4-måneders fristen ved udarbejdelse af de børnefaglige 
undersøgelser, og at der i undersøgelser redegøres for aktuelle forhold 

 
Jf. Servicelovens § 50. stk. 7 skal den børnefaglige undersøgelse afsluttes senest fire måneder efter, at 
kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. 
Hvis undersøgelsen undtagelsesvist ikke kan afsluttes inden fire måneder, skal kommunalbestyrelsen 
udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. 
Formålet med fortsat fokus på tidsfristen er, at overholde Servicelovens bestemmelser, og sikre at der 
indenfor fristen tilvejebringes et grundlag for at vurdere om der er behov for at sætte ind med særlig 
støtte, samt karakteren af den støtte der bedst hjælper barnet.  
  
Effekt 

 At den børnefaglige undersøgelse er udarbejdet inden der træffes afgørelse om foranstaltning 
 At der altid er lavet foreløbig vurdering, afgørelse og handleplan om sideløbende foranstaltning, 

hvis denne er sat i gang inden børnefaglig undersøgelse er afsluttet 
 At der foreligger en foreløbig vurdering jf. § 50. stk. 7 - der er gyldig, hvis undersøgelsesperioden 

overskrides.  
  At den børnefaglige undersøgelse er udarbejdet indenfor 4 måneders fristen 
 At informationer og forhold beskrevet i den børnefaglige undersøgelse er aktuelle 

Måling 
Dataudtræk fra DUBU og ledelsestilsyn  

 

 

5. Fortsat fokus på at undersøgelserne munder ud i en socialfaglig funderet helhedsvurdering af 
barnets aktuelle støttebehov 

 
Formålet med fortsat af have fokus på den faglige vurdering i den børnefaglige undersøgelse er, at man 
med udgangspunkt i analysen udarbejdet i den børnefaglige undersøgelse kan beskrive en 
helhedsvurdering af barnets aktuelle støttebehov, om barnet og familien har brug for støtte, og i hvilken 
støtte der vil være bedst egnet til at afhjælpe barnets og familiens behov. 
Effekt 

 At den faglige vurdering er dækkende i forhold til de centrale problemstillinger og ressourcer for 
barnet / den unge og familien 

 At den faglige vurdering indeholder en begrundet stillingtagen til barnets / den unges situation, 
støttebehov og relevant indsats 

 At der er sammenhæng mellem den faglige vurdering og den forslåede foranstaltning 
Måling 
Ledelsestilsyn 
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6. At Svendborg Kommune udarbejder konkrete mål i handleplanerne, og bringer handleplanen i 
spil som aktivt styringsredskab.  

 
Familieafdelingen skal fortsat have fokus på at udarbejde konkret mål i handleplanen og anvende 
handleplanen som et styringsredskab i sagsbehandlingen.  
Handleplaner skal indeholde mål, der er formuleret på en måde der konkret beskriver, hvad det er for en 
forandring, der skal kunne ses med barnet eller omkring barnet. Målene skal desuden beskrives så 
præcist, at det er muligt for sagsbehandleren at vurdere sagen og tage stilling til, om og hvornår målene 
er opnået.  
 
Effekt 

 At handleplanen er udarbejdet umiddelbart efter afslutningen af den børnefaglige 
undersøgelse 

 At indsatsen iværksættes umiddelbart efter afgørelsen 
 At handleplanen omfatter konkrete mål for de forskellige behovsområder der er beskrevet i 

den børnefaglige undersøgelse 
 At målene imødekommer de behov, som er beskrevet i den børnefaglige undersøgelse 
 At forventningen til foranstaltningens varighed fremgår af handleplanen 
 At handleplanen indeholder få men relevante mål 

Måling 
Dataudtræk fra DUBU og ledelsestilsyn  

 

2. Standarder, retningslinjer og arbejdsgange og systematik 
 

6. At Svendborg Kommune arbejder målrettet og systematisk med at implementere de 
retningslinjer og arbejdsgange, der er udarbejdet i udviklingsforløbet, så sagsbehandlere reelt 
gør brug af dem, og de derved kan understøtte en ensartet kvalitet.  

 
Familieafdelingen vil fortsat have fokus på, at understøtte en sagsbehandling med høj kvalitet, ved at 
justere og reelt implementere fælles retningslinjer og arbejdsgange, som sagsbehandlerne kan tage 
afsæt i, og som kan understøtte, at lovgivningens krav til sagsbehandlingen overholdes. Arbejdsgange og 
retningslinjerne skal understøtte systematik og ensartethed i de grundlæggende led i et sagsforløb. 
 
Effekt 

- At der foreligger opdaterede retningslinjer og arbejdsgange 
- At alle sagsbehandlere har kendskab til retningslinjerne og arbejdsgangene 
- At data udtræk fra DUBU er retvisende fordi retningslinjer følges 
- At sager om anbringelser indeholder alle sagsskridt der forudsættes i en anbringelsessag 

 
Måling 
Datatræk fra DUBU 
Ledelsestilsyn 
Dagsordenspunkt på MED-udvalg  
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7. At Svendborg Kommune udarbejder faglige kvalitetsstandarter for 
myndighedssagsbehandlingen og anvender dem som et aktivt styringsredskab 

 
Familieafdelingen vil fortsat have fokus på faglige kvalitetsstandarder for myndighedssagsbehandlingen.  
Familieafdelingen vil i 2020 fortsat afholde temamøder, hvor kvalitet og faglighed sættes på dagsorden. 
Temamøderne skal også været et afsæt for at dele viden om kvalitetsbegrebet i 
myndighedssagsbehandlingen.  
Kvalitetstandarder for væsentlige områder af myndighedssagsbehandlingen skal justeres og opdateres 
med afsæt i Socialstyrelsens udgivelse ” KVALITET I SAGSBEHANDLINGEN – EN HÅNDBOG I ANVENDELSE 
AF ICS OG UDREDNINGSVÆRKTØJET” 
Effekt 

- At Familieafdelingen er afstemt om kvalitetsbegrebet i myndighedssagsbehandlingen.  
- At medarbejderne ved hvad der konkret forventes når kvalitetsbegrebet anvendes 
- At medarbejderne anvender håndbogen ” KVALITET I SAGSBEHANDLINGEN – EN HÅNDBOG I 

ANVENDELSE AF ICS OG UDREDNINGSVÆRKTØJET” 
Måling 
Fast dagsordenspunkt på MED-udvalg 
Drøftelser på Teammøder 

 

8. At Svendborg Kommune fortsat følger op på lovmedholdelighed og kvaliteten i sagerne via 
ledelsestilsyn og anvender resultater til udvikling og læring  

 
I 2020 udarbejdes der ledelsestilsyn en gang i kvartalet. I alt 35 sager vil bliver gennemgået pr. kvartal. 
Ledelsestilsynet skal danne et udgangspunkt for læring og eventuel justering af sagsgange og 
retningslinjer.  
 Effekt 

 At der sker løbende sagsgennemgang og skabes læring gennem ledelsestilsyn.  
Måling 
Antal gennemførte ledelsestilsyn i kvartalet 
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3. Inddragelse  
9. At Svendborg Kommune har fokus på inddragelse af det private og professionelle netværk i 

sagsbehandlingen  
Familieafdelingen skal afholde flere inddragende netværksmøder, for at optimere inddragelse af 
familierne i løsningen af deres udfordringer og for at minimere antallet af andre øvrige møder. 
Implementeringen skal afspejle, at der er en ensartethed i forberedelse, afholdelse og opfølgning på 
inddragende netværksmøder. 
Der skal ud fra en klar fælles arbejdsbeskrivelse og rollefordeling af hvem, hvordan og hvornår der 
inddrages kunne ses en systematisk inddragelse af både det professionelle og private netværk. 
Effekt 

- Barn, familie og netværk oplever sig hørt og anerkendt 
- Barn, familie og netværk har medvirket til at formulere løsninger og tager ejerskab til aftaler. 
- Barn, familie og netværk har forståelse for og accept af deres roller og opgaver i indgåede aftaler 
- Ressourcer i barnets netværk er systematisk afdækket og fremgår af sagen i DUBU 
- Nøglepersoner fra barnets og familiens netværk har deltaget i mødet 
- Der er udarbejdet en handleplan med klare aftaler for barnet/den unge og aftalerne bygger på 

ressourcer i familien og netværk. 
- Relevante fagpersoner har medvirket til tværfaglig belysning/løsninger der bygger på tværfaglig 

viden 
- Ensartet og bevidst koordineret sagsbehandling i forbindelse med inddragelse af det private og  

professionelle netværk 

Måling 
Evaluering af inddragende netværksmøder – måling af antal gennemførte inddragende møder, 
spørgeskemaundersøgelse ultimo året til borgere og samarbejdspartnere der har deltaget på 
inddragende møder.  

 
10. At Svendborg Kommune kvalificerer sagsbehandlernes metoder og kompetencer i forhold til 

inddragelse af børn og forældre, blandt andet i forbindelse med børnesamtalen efter § 48 
Familieafdelingen vil fortsat have fokus på at inddrage børn, unge og forældre i 
myndighedssagsbehandlingen. Formålet er, at børn, unge og forældre er inddraget i, og så vidt muligt 
forstår processen i sagsbehandlingen og de afgørelser der træffes af Familieafdelingen. 
Effekt 
Barnet/den unge:  

 At der er afholdt en børnesamtale, inden afgørelse træffes, hvor der tales om den påtænkte 
foranstaltning 

 At barnets eller den unges holdning til den begrundede stillingtagen fremgår af den børnefaglige 
undersøgelse  

 At der er afholdt en børnesamtale forud for afgørelser 
Forældremyndighedsindehavere 

 At der fremgår oplysninger fra forældremyndighedsindehaver i den børnefaglige undersøgelse 
 Forældremyndighedsindehavers holdning til den begrundede stillingtagen fremgår af den 

børnefaglige undersøgelse  
 At der i øvrigt er sket inddragelse af forældremyndighedsindehavere gennem de inddragende 

netværksmøder 
Måling 
Ledelsestilsyn 
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4. Trivsel 
 

11. Trivsel gennem kerneopgaven 
 
Formål 
Familieafdelingen vil gennem et stærkt fokus på kerneopgave fortsat arbejde med trivsel i afdelingen.   
 
Effekt 

• Der ses et fortsat fald i sygefraværet samlet set for Familieafdelingen 
• At der på MED-møder gives udtryk om fortsat positiv udvikling i medarbejdertrivsel samlet set for 
Familieafdelingen 
Ledelsestilsyn 
Fast dagsordenspunkt MED-udvalg 
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