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1 Inledning/bakgrund 

 
Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska institutionsplaceringar 
av barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
 

Granskningen syftar till att beskriva och bedöma om nämnden har tillräcklig styrning, 
kontroll och uppföljning av den institutionsvård för barn och unga som sker.  
 
Nedanstående revisionsfrågor kommer att användas som utgångspunkt för 
granskningen.  
 

 Hur har budget och utfall sett ut när det gäller institutionsvård de senaste åren? 

 Hur förhåller sig Vetlanda kommuns kostnader för institutionsplaceringar av barn 
och unga i jämförelse med liknande kommuner (Kolada)? 

 Vilka åtgärder eller vilket arbete görs på olika sätt för att minska kostnaderna för 
institutionsvården? 

 Finns ramavtal/avtal med de institutioner som används? 

 Vilka rutiner finns för att följa upp en placering och hur genomförs uppföljningen? 

 Vilka rutiner finns för att överväga/ompröva om vård på institution fortfarande 
behövs? 

 Hur säkerställer nämnden att de institutioner som används bedriver ett effektivt 
och systematiskt kvalitetsarbete? 

 

1.2 Avgränsningar 

 
Granskningen avgränsas till institutionsplaceringar av barn och unga. Granskningen 
omfattar inte placeringar i familjehem eller institutionsplaceringar av vuxna 
missbrukare. 
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1.3 Revisionskriterier 

 
Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller: 
  

 Socialtjänstlagen, SFS 2001:453 

 Socialtjänstförordningen, SFS 2001:937 

 Lag, (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Socialstyrelsens föreskrift ”Hem för vård eller boende”, SOSFS 2003:20 &  
SOSFS 2009:4 om ändring i SOSFS 2003:20  

 Socialstyrelsens föreskrift ”Socialnämndens ansvar för barn och unga i  
familjehem eller hem för vård eller boende”, SOSFS 2012:11 

 Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”,     
SOSFS 2011:9 

 Kommunala mål och riktlinjer 

 

1.4 Ansvarig nämnd 

Socialnämnden. 
 

1.5 Metod 

 
Studium och genomgång av relevanta styrdokument och beslutsunderlag.  
Intervjuer har genomförts med nämndsordförande för aktuell granskningsår, 
sektionschef, enhetschef samt socialdirektör.  

Rapporten har faktagranskats av socialdirektören.  

2 Placering av barn och unga 

 
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen sörja för barn och ungdomar som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver. Där så är möjligt ska 
detta ske i samförstånd med den unge och dess föräldrar, men i vissa fall kan 
tvångsåtgärder vara nödvändiga, där lagen om vård av unga, (LVU), blir tillämplig.  
 

En institutionsplacering är ett stort ingripande i en persons liv och skall föregås av en 
grundlig utredning som definierar vårdbehovet i syfte att vården kan utformas på bästa 
sätt för den enskilde och därmed också vara effektivt. Lagstiftningen ställer höga krav 
på att kommunen noga följer vården både under vårdtiden och efter. 
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På senare tid har institutionsvården börjat ifrågasättas. Forskning visar på att 
institutionsvårdens effekter i genomsnitt är väldigt låga och att många placeringar 
måste avbrytas i förtid. I dag ses institutionsplacering av många som en sista utväg när 
inga andra insatser hjälper. Härigenom är det av stor vikt att kommunen har 
underbyggda rutiner och arbetsmetoder som säkerställer samt garanterar en god 
kvalitet i de institutioner som nyttjas för placeringar.   
 
De flesta av de barn och ungdomar som placeras på hem för vård eller boende, (HVB), 
idag placeras hos privata, enskilda utförare. Kommunerna som gör placeringarna, 
ansvarar för att kvaliteten i verksamheten är god. 

3 Nämndens ansvarsområden och delegation 
 

 

Iakttagelser ansvarsområden 
 
Socialnämnden har ett uppdrag att bedriva individ- och familjeomsorg, (exkl. äldre- och 
handikappomsorg som hanteras av vård- och omsorgsnämnden). Av socialnämndens 
reglemente, (antaget av kf, 2015-10-21), framgår vidare att ytterligare ansvarområden 
består av mottagande av ensamkommande barn, integration och arbetsmarknad.  

Tjänstemannaorganisationen är uppdelad i två sektioner: Familjesektionen och vuxen- 
och mottagningssektionen.  
 
Iakttagelser delegation 

Vi har vidare tagit del av socialnämndens delegationsordning i syfte att sondera 
huruvida delegation av placeringsbesluten sker enligt gällande lagstiftning.  

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdomar enligt 6 §, LVU, (Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga), ska tas av nämndens ledamöter och 
kan inte delegeras till tjänstemän. Om nämndens beslut inte kan avvaktas får nämnden 
förordna en ledamot att fatta beslut i ärendet. Ett förordnande innebär att en enskild 
ledamot ska namnges.  
Socialnämndens delegationsordning, (antagen 2019-01-22), redogör för de beslut som 
inte kan delegeras till enskilda tjänstemän, där beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av barn och unga enligt 6 §, LVU har inkluderats. Det finns vidare ett tillägg 
om nämndsordförandes/nämndens möjlighet att förordna någon annan att fatta beslut.  

Vad gäller övriga ärenden om placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet, 
beslutas dessa av nämnden.  

 
Kommentar  

Punkten 1.6 i delegationsordningen, (kolumnen för anmärkningar), behöver korrigeras 
där det ska framgå att det handlar om möjlighet att förordna annan ”ledamot” som 
nämnden förordnat. I nuvarande formulering har benämningen ”ledamot” fallit bort. 
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4 Budgetförutsättningar, prognosarbete och utfall 
 

Iakttagelser 
 
Av underlaget avseende detaljbudgeten framgår att i ramfördelningen för 2018 års 
budgetår prioriterades inga av socialnämndens äskanden, där nämnden har försökt att 
erhålla en utökad budget för sina verksamheter.  Beslutad budget för 2018 blev 1,5 
mnkr lägre än 2017 års rambudget.  
 
Av nämndens budgetunderlag till budgetberedningen framgår att under 2018 finns inga 
marginaler, där förvaltningens arbete behöver präglas av en stor kostnads- 
medvetenhet och kreativa lösningar.  
 
Utifrån svårigheter att rekrytera kvalificerad personal har nämnden samtidigt tvingats 
köpa tjänster av bemanningsföretag. Av avstämningarna med socialnämndens ledning 
framgår att ett ständigt arbete har pågått under 2018 att minska konsultkostnaderna.  
 
Granskningen visar att socialförvaltningen har haft ett månatligt prognosarbete. 
Budgetprognoser har redogjorts för socialnämnden vid varje sammanträde. Redan 
under våren 2018 redovisades en prognostiserad negativ avvikelse på 2,5 mnkr 
avseende vårdkostnader för barn och unga.  
 
Vid intervjuerna med politik och förvaltningsledning framgår att utdelade budgetramar 
och utfall regelmässigt hamnat långt ifrån varandra.  
 
Det uttrycks vidare är detta är en verksamhet som inte kan förutses eller planeras i 
förväg. Ett tydligt exempel under 2018 är ett akutfall med sex syskonbarn som 
bedömdes vara i behov av placeringsåtgärder. Utifrån dygnskostnader uppåt 7 000 kr 
/dygn kan en tillkommande placering eller på samma sätt avslut av en placering ha 
avgörande påverkan på resultatet.  
 
Under hösten 2018 visade prognosen en negativ avvikelse på totalt ca 8,2 mnkr 
avseende socialnämndens samtliga verksamheter, varav ca 2,4 mnkr avsåg IFO:s 
verksamhet för vård av barn och unga.  
 
Inför 2019 har socialnämnden äskat totalt 5,5 mnkr, varav 2 mnkr till vård av barn och 
unga samt missbrukarvården.  
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Figur 4:1    

 

Verksamhetsår Budget 
tkr 

Utfall 
tkr 

Avvikelse 
tkr 

 
 

Socialnämndens 
äskanden 

tkr 

2016 
 
 

6 699 8 389 -1 690 800 

2017 
 
 

7 150 9 672 -2 522 2 400 

2018 
 
 

6 000 8 474 -2 474 1 000 

2019 6 000 - Prognos ca  
-2,5 mnkr 

 

2 000 

 
 
Kommentarer 
 
Av granskningen framgår att dyrare avtal, indexuppskrivningar och vårdkostnader i 
form av ökade dygnskostnader är den främsta orsaken till IFO:s redovisade 
budgetavvikelser avseende vård av barn och unga.  
 
Vi kan vidare konstatera att under de senaste åren har det blivit allt svårare att 
rekrytera kvalificerad personal till framförallt tjänster som innebär myndighetsutövning. 
Denna negativa ”trend” är framförallt märkbar i mindre och mellanstora kommuner, där 
Vetlanda kommun inte är något undantag.  

 
Granskningen påvisar att socialförvaltningen har ett tydligt prognosarbete, där 
socialnämnden har informerats kontinuerligt om verksamhetens budgetförutsättningar.  
 
Granskningen påvisar vidare att nämnden årligen inför varje budgetberedning redogjort 
för att tilltänkta budgetramar inte kommer att motsvara verksamhetens kostnader. Vi 
konstaterar att kommunstyrelsen har informerats samt haft kännedom om att ett 
underskott kan antas redan vid ramarnas tilldelning.  
 
Vi anser att frågan om underbudgetering redan vid tilldelning av budgetramarna bör 
aktualiseras i syfte att sondera huruvida nämndens budgetförutsättningar är realistiska.  

5 Kostnadsjämförelser 
 

Iakttagelser 
 
Vi har undersökt hur Vetlanda kommuner ligger till i jämförelse med övriga kommuner i 
landet samt riket i sin helhet vad gäller kostnader för placeringar.  
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Nedan redogörs för kostnader per kommuninvånare, (kr/inv.), avseende placeringar av 
barn och unga på HVB. Av linjediagrammet framgår jämförelser med riket och övriga 
kommuner. Siffror för 2018 saknas i Koladas databas. Det blåmarkerade linje- 
diagrammet representerar Vetlanda kommun. En sammanställning över samtliga 
kostnadsjämförelser visas i tabell 5:4, (se sid. 8). 
 

Figur 5:1   Källa: Kolada, kostnad per kommuninvånare. 

Diagrammet nedan redogör för en kostnadsjämförelse för kommuner inom Jönköpings 
län.  
Figur 5:2    Kostnad per invånare inom Jönköpings län 
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                Figur 5:3, Kostnad per invånare, liknande kommuner 

 
 

Nedan redogörs för en sammanställning över samtliga kostnadsjämförelser. 
 

               Figur 5:4     Jämförelsetabell kostnad per kommuninvånare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 
kr/inv. 

2017 
kr/inv. 

 

Vetlanda 
 
 

599 616 

Jönköpings län 
 
 

754 925 

Liknande 
kommuner  
 

720 788 

Riket 
 
 

652 671 

Samtliga 
kommuner 
 

692 735 
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Kommentarer 
 
Jämförelser över tid (2016-2017), vad gäller genomsnittliga kostnader för placering av 
barn och unga visar att Vetlanda kommun ligger lägre jämfört med riket, liknande 
kommuner samt kommuner inom Jönköpings län.  
 
 

4 Åtgärder 

 
Iakttagelser 

Av granskningen framgår att nämnden har kontinuerligt arbetat med att ta fram 
kostnadseffektiva lösningar vad avser verksamheten för placering av barn och unga.  
 
Förvaltningen har bl.a. genomfört rekryteringar inom myndighetssidan i syfte att kunna 
minska kostnaderna för inhyrda konsulter.  
 
Ytterligare effektiviseringsarbete har skett i form av ett utvecklingssamarbete med 
skolan. Andra viktiga faktorer som förvaltningen arbetar med är en fungerande 
öppenvård som kan förhindra eller ersätta en extern placering. Som tidigare nämnts 
kan en enskild placering ha omfattande påverkan på det ekonomiska utfallet.  Även 
satsningar i form av dialog med den ideella sektorn har förstärkts.  
 
Av intervjuerna med förvaltningsledningen framgår att varje enskilt vårdbeslut föregås 
av ett ”rådslag” med syfte att hitta hemmaplanslösningar. Målet är att i första hand att 
pröva samtliga alternativ på hemmaplan bl.a. där öppenvårdsalternativen sonderas 
noggrant innan en extern placering blir aktuell. 
 
Vidare har förvaltningen under 2018 omfördelat resurserna på ett mer behovsinriktat 
sätt mellan verksamheterna.  
 
Vad avser interna arbetssätt och rutiner har ett utvecklingsarbete initierats där 
arbetssätt och processer ska genomlysas för att minska administration, förkorta 
utredningstider och utveckla nya arbetssätt.  
 
Vad gäller arbetssätt äskade nämnden 1 mnkr inför 2018 års budgetberedning i syfte 
att implementera metoden IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling. IHF är en 
behandlingsmetod som utgår från ett temaarbete i familjer med vårdkrävande 
ungdomar. Nämnden redogjorde i samband med diskussioner med budgetberedningen 
att i syfte att kunna sänka kostnaderna avseende köp av extern vård behövs två 
heltidstjänster inom ramen för öppenvården.  
 
Av intervju med nämndsordförande framgår att nämnden kontinuerligt erhållit 
information om effektiviseringsarbetet och ansträngningar att minimera budget-
underskottet. Det uttrycks vidare att nämndens uppfattning är att förvaltningen har gjort 
sitt yttersta i att få en budget i balans, dock är vårdkostnader svåra att förutse.  
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Kommentarer 
 
Generellt sett ökar dygnskostnaderna för varje år i Sverige och det är inte vanligt att 
verksamheterna kompenseras för kostnadsökningarna, vilket är en del av förklaringen 
till budgetar i obalans. Vidare är verksamheten för vård av barn och unga inte av en 
förutsägbar karaktär. Dock kan ett tidigt agerande vad gäller barn och ungdomar som 
befinner sig i riskzonen bidra till säkrare prognoser.  
 
Vi anser att det är av stor vikt att på ett tidigt skede uppmärksamma barn och unga 
som befinner sig i riskzonen. Detta kan leda till minskade kostnader. Härigenom är ett 
samarbete med skolan en grundläggande premiss.   
 
Vi bedömer det som positivt att socialförvaltningen har initierat ett samarbete med 
skolan.  
 
Vi bedömer att ett förebyggande arbete som till en början kan anses vara kostsam, i 
längden kan bidra till minskade kostnader.  
 
Forskning visar på att institutionsvårdens effekter i genomsnitt är väldigt låga, där 
institutionsplacering bör ses som en sista utväg när inga andra insatser hjälper. 
Vi bedömer att nämnden bör uttömma samtliga alternativ inom öppenvården innan en 
extern placering blir aktuell. Detta även i ett syfte att minska nämndens kostnader.  
 
Vi anser att om nämnden trots flertalet effektiviseringsåtgärder inte får en budget i 
balans bör frågan ställas om huruvida verksamheten har en realistisk budget. Det bör 
också beaktas att ett underskott har kunnat antas redan vid tilldelning av 
budgetramarna under flera år.  
 
Ytterligare en aspekt av vikt är att sondera huruvida nämndens ambitionsnivå ligger på 
en rimlig nivå.  
 

5 Avtal och kvalitetssäkring av HVB 
 

Iakttagelser 
 
Socialnämnden i Vetlanda kommun har deltagit i Region Jönköpings läns 
gemensamma upphandling av HBV för barn och unga. Upphandlingen genomfördes 
under 2015 och avsåg placeringar på HVB för barn och unga i åldern 0 – 20 år. Vi har 
tagit del av Region Jönköpings län förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget 
omfattar flertalet utvärderingskriterier och kvalitetskrav på presumtiva leverantörer och 
utgör en grundläggande del i kvalitetssäkringen.  
 
Utifrån upprättat förfrågningsunderlag kan bl.a. följande kvalitetskrav utläsas: 

- Kvalitetsarbete 
- Arbetssätt och metoder 
- Forskning och beprövad erfarenhet 
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- Närverk och familjearbete 
- Uppdragets genomförande 
- Personalens utbildning och erfarenhet 
- Kompetensutveckling 
- Personaltäthet 
- Lokaler, utrustning och säkerhet 
- Skolgång 
- Fritidsundervisning 
- Kost 
- Hälso- och sjukvård 
- Tandvård 
- God etik och ett respektfullt bemötande 
- Delaktighet 
- Dokumentation 
- BBIC 
- Utvärdering av verksamheten och den placerade 
- Utförarens utvecklingsarbete 
- Samverkan 
 

Under 2018 fanns 12 pågående placeringar, varav 11 har placerats på HVB inom 
ramavtalet. 1 placering av svårare karaktär har upphandlats via direktupphandling.  

 
Kommentarer 
 
Utöver det kvalitetssäkringsarbetet som sker i samband med upphandlingen, ansvarar 
socialnämnden för ett vidarearbete och ytterligare insatser vad gäller kvalitetssäkring 
av de institutioner som nyttjas vid placering av barn och unga, (se avsnitt 6). 
 

6 Individuppföljning och kvalitetssäkring  
 

Utredning och uppföljning av placerade barn/ungdomar finns reglerat i 
Socialtjänstlagen, (SoL 2001:453), Socialtjänstförordningen, (SoF 2001:937), samt 
Socialstyrelsens föreskrifter, som är bindande regler och riktlinjer för socialtjänstens 
arbete.  
 
Kvalitetssäkring av ett HVB-hem ska vara en grundläggande utgångspunkt innan en 
placering blir aktuell. Fysiska besök är en central del i kvalitetssäkringsarbetet följt av 
undersökning av utförarens arbetsmetodik, bemanning, kompetens, dokumentation, 
uppföljning, stöd till den enskilde, behandlingsresultat etc.  Härigenom ansvarar 
socialnämnden för att tillse att tillräckliga resurser finns för kvalitetssäkring och 
uppföljning av HVB-hemmen. 
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Iakttagelser 
 
Utredning, planering och uppföljning av placerade barn/ungdomar i Vetlanda kommun 
genomförs utifrån BBIC. BBIC, (Barns behov i centrum), är ett system för utredning, 
planering och uppföljning med barn och unga i centrum. BBIC är framtagen av 
Socialstyrelsen i syfte att skapa nationell enhetlighet vad avser handläggning och 
dokumentation.  
 
Av granskningen framgår att vid planerade placeringar sker fysiska besök på aktuellt 
HVB inför en placering. Ambitionen är att i de fall det är lämpligt göra ett studiebesök 
på aktuellt HVB tillsammans med barnet/ungdomen samt vårdnadshavarna.  
 
Vid jourplaceringar är detta inte en möjlighet.  
 
Enligt intervjuerna med personalen sker uppföljningar på individnivå var 6-8 vecka, där 
utsedd socialsekreterare besöker barnen/ungdomarna. Vid enstaka tillfällen kan 
uppföljningar ske via Skype. Likaså kan uppföljningar äga rum på socialkontoret i 
Vetlanda.  
 
Vid uppföljningsmöten närvarar ansvarig socialsekreterare, behandlingspersonal från 
aktuellt HVB samt föreståndare/avdelningsansvarig från HVB. Skolpersonal är 
närvarande i de flesta fall avseende uppföljning av skolgången. Vårdnadshavarna 
närvarar om det inte finns hinder mot detta.   
 
Vid uppföljningsmöten sker enligt rutinerna alltid en genomgång av genomförande- 
planerna som är en del av BBIC.  
 
Av granskningen framgår att genomförandeplanerna upprättas av uppdragstagarna 
med utgångspunkt från vårdplanerna som har upprättast av myndighetssidan. 
 
Granskningen påvisar att 3 av 12 placerade barn/ungdomar saknar genomförande- 
planer. Detta motiveras med att 2 av placeringarna har varit av kortare karaktär samt 1 
placering av svårare karaktär där det inte har funnits tidsutrymme till att arbeta fram en 
genomförandeplan mot bakgrund av att placeringarna har fått avbrytas.  
 
Kommentarer 
 
Ett placerat barn/ungdom är i en utsatt situation följt av en beroendeposition. Därmed 
är det av stor vikt med en väl fungerande samt kvalitetssäkrad myndighetsutövning från 
socialnämndens sida. Brister i kvalitetsarbetet och uppföljningen riskerar att leda till en 
negativ påverkan på det placerade barnet/ungdomen.  
 
Av Socialstyrelsen föreskrift om Socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem eller HVB-hem, framgår att barn och ungdomar bör besökas av en 
socialsekreterare minst fyra gånger årligen. Yngre barn samt barn och unga som 
nyligen har placerats i ett familjehem eller HVB-hem kan behöva tätare kontakt.  
 
Av de uppgifter som har delgivits vid tid för granskningen vad gäller antal 
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uppföljningsbesök uppfyller nämnden ovanstående besökstäthet. Förvaltningen bör 
dock beakta att skype-möten inte ska ersätta fysiska besök eller utgöra någon större 
del av formerna för uppföljning. Detta bekräftas av förvaltningsledningen, dvs. att 
uppföljningar via Skype sker endast i ett fåtal fall.  
 
Fysiska möten och beställarens närvaro på anlitade HVB är också en central del i 
kvalitetsuppföljningen av utförarverksamheterna.   
 
Nämnden ansvarar för att upprätta vårdplaner som senare ska brytas ned i aktuella 
genomförandeplaner. Likaså ansvarar nämnden för att ta fram genomförandeplaner. 
Av socialstyrelsen allmänna råd framgår att även utförarna/uppdragstagarna bör 
upprätta genomförandeplaner. Vissa kommuner har valt att upprätta två 
genomförandeplaner, dvs. en som upprättas av myndighetssidan och en som upprättas 
av utförarsidan. Likaså finns det kommuner som har bedömt att genomförandeplanen 
fyller sitt syfte på ett bättre sätt om den upprättas av utförarsidan, där barnet/ungdomen 
är placerad.  
 
Vi anser att genomförandeplanen är ett levande dokument som ska upprättas i samråd 
mellan myndighetssidan och utförarsidan. Utgångspunkten ska alltid vara den 
beslutande nämndens uppdrag till utföraren. Kommunikationen är en oerhörd viktig 
aspekt i detta arbete. Bör dock beaktas att det är nämndens ansvar och skyldighet 
att tillse att det upprättas genomförandeplaner för placerade barn och ungdomar. Det 
är alltså inte vårdgivaren som ansvarar för detta. Inspektionen för vård och omsorgs 
senaste tillsynsrapport av socialtjänstens uppföljningar av placerade barn/ungdomar 
(utgiven feb 2018), redogör för denna ansvarsstruktur på ett tydligt sätt. 
 
Utifrån den information som har delgivits bedömer vi att det finns upparbetade rutiner 
för samarbete mellan myndighetssidan och utförarsidan, där individuppföljningen sker 
bl.a. via genomförandeplaner som har upprättats genom samråd och kommunikation.   
Vad gäller avsaknaden av genomförandeplaner i 3 fall, framgår att placeringarna har 
överstigit 6 månader. Vi bedömer att nämnden ska säkerställa att det finns aktuella 
genomförandeplaner för samtliga placerade barn och ungdomar, där i dessa fall har 
det handlat om placeringar som överstigit 6 månader.  

 

7 Omprövning av vården 
 

Omprövning av vården genomförs via s.k. ”överväganden”. Överväganden syftar till att 
redogöra för nämnden om hur vården bedrivs och hur barnets förhållanden har 
utvecklat sig. Handläggarens rapport till nämnden är en förutsättning för att nämnden 
skall kunna hålla sig underrättad om hur vården har fungerat. Övervägandet är också 
ett sätt för nämnden att se till att vården inte bedrivs längre än vad som är erforderligt. 

 
Iakttagelser 
 
Socialtjänstlagen fastställer att socialnämnden minst en gång var sjätte månad ska 
överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 
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Av granskningen framgår att vården för samtliga 12 placerade barn/ungdomar har 
omprövats var sjätte månad. Nämndens omprövningar av vården har resulterat i att 8 
barn/unga är fortsatt placerade, 3 placeringar har avslutats pga. uppnådd myndighets- 
ålder samt 1 placering som har övergått till LVU i hemmet, dvs. ett fortsatt vårdbehov 
som tillämpas i det egna hemmet.  

 
Kommentarer 
 
Utifrån det som har framkommit vid tid för granskningen bedömer vi att omprövning av 
vården har genomförts enligt gällande lagstiftning.  

 

9    Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
 

Huvudsakligen bedömer vi att nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll och av 
den institutionsvård för barn och unga som sker. Vad gäller uppföljning på individnivå 
bör upprättande av genomförandeplaner för samtliga barn/unga säkerställas.  
 
Vidare kan konstateras att det finns en medvetenhet bland politik och personal 
gällande befintliga budgetförutsättningar och besparingsåtgärder, där nämnden arbetar 
kontinuerligt med olika insatser i syfte att med att minska budgetavvikelsen.   

Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över/beaktas: 
 

 Punkten 1.6 i delegationsordningen bör korrigeras. 
 

 Vi anser att om nämnden trots flertalet effektiviseringsåtgärder inte får en 
budget i balans bör frågan om underbudgetering redan vid tilldelning av 
budgetramarna aktualiseras i syfte att sondera huruvida nämndens 
budgetförutsättningar är realistiska. Det bör också beaktas att ett underskott har 
kunnat antas redan vid tilldelning av budgetramarna under flera år.  
 

 Vi anser att ett förebyggande arbete kan i längden bidra till minskade 

kostnader.  

 

 Vi bedömer att nämnden bör säkerställa att samtliga alternativ inom 

öppenvården uttöms innan en extern placering blir aktuell.  

 

 Ett placerat barn/ungdom är i en utsatt situation följt av en beroendeposition. 

Därmed är det av stor vikt med en väl fungerande samt kvalitetssäkrad 

myndighetsutövning från socialnämndens sida. Vi bedömer att nämnden ska 

säkerställa att det finns aktuella genomförandeplaner för samtliga placerade 

barn och ungdomar. 
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