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KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp den granskning gällande insti-
tutionsplaceringar/familjehemsplaceringar samt övriga insatser som har betydelse för institut-
ionsplaceringar som genomfördes år 2016. 

Syftet med granskningen har varit att med utgångspunkt i granskningen som genomfördes år 
2016 bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppföljning av 
familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det vidtagits en del åtgärder 
efter den senaste granskningen. Bland annat finns nu Riktlinjer för myndighetsutövning samt 
Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga på plats. 

Dock anser vi att det fortfarande saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familje-
omsorgen har en tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar 
för barn och unga. Detta visade tydligt den substansgranskning av 15 placerade barns/ungas 
vård- och genomförandeplaner som genomfördes. Två av 15 placerade barn saknad genomföran-
deplan. Ytterligare två barn/unga sakande giltiga genomförandeplaner då befintliga planer 
sträckte sig till år 2014 samt till år 2017. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att: 

se över möjligheten att förändra delegationsordningen avseende beslutanderätt för tjäns-
temän. 

— ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande- och stödjande dokument, "röda tråden". 

— säkerställa att det inom området styrande- och stödjande dokument finns tillämpningsan-
visningar, rutinbeskrivningar etc. för samtliga delar i processerna inom socialtjänstens 
verksamhetsområde. Däribland att tillämpningsanvisningar som Riktlinjer för myndig-
hetsutövning hänvisar till finns på plats. 
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— skyndsamt implementera/tydliggöra Riktlinjen för myndighetsutövning för samtliga i 
organisationen. 

säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga efterlevs. 

säkerställa att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs fullt ut. 

kommunicera styrande- och stödjande dokument till samtliga berörda i organisationen. 

att säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn har en upprättad aktuell 
vård- och genomförandeplan 

säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i en- 
lighet med enligt lagrum, förordningar samt styrande- och stödjande dokument. 

säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt. 

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
kommunstyrelsen och socialnämnden önskas senast den 31 januari 2020. 

För Piteå kommuns revisorer 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp den granskning gällande 
institutionsplaceringar/familjehemsplaceringar samt övriga insatser som har betydelse 
för institutionsplaceringar som genomfördes år 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i granskningen som genomfördes år 
2016 bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppfölj-
ning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det vidtagits en del 
åtgärder efter den senaste granskningen. Bland annat finns nu Riktlinjer för myndig-
hetsutövning samt Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga på plats. 
Dock anser vi att det fortfarande saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och 
familjeomsorgen har en tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institut-
ionsplaceringar för barn och unga. Detta visade tydligt den substansgranskning av 15 
placerade barns/ungas vård- och genomförandeplaner som vi genomförde. Två av 15 
placerade barn saknad genomförandeplan. Ytterligare två barn/unga sakande giltiga 
genomförandeplaner då befintliga planer sträckte sig till år 2014 samt till år 2017. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

— se över möjligheten att förändra delegationsordningen avseende beslutanderätt för 
tjänstemän. 

— ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande- och stödjande dokument, ”röda tråden”.  
— säkerställa att det inom området styrande- och stödjande dokument finns tillämp-

ningsanvisningar, rutinbeskrivningar etc. för samtliga delar i processerna inom soci-
altjänstens verksamhetsområde. Däribland att tillämpningsanvisningar som Riktlinjer 
för myndighetsutövning hänvisar till finns på plats. 

— skyndsamt implementera/tydliggöra Riktlinjen för myndighetsutövning för samtliga i 
organisationen. 

— säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga efter-
levs. 

— säkerställa att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs fullt ut. 
— kommunicera styrande- och stödjande dokument till samtliga berörda i organisat-

ionen.  
— att säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn har en upprättad 

aktuell vård- och genomförandeplan. 
— säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i 

enlighet med enligt lagrum, förordningar samt styrande- och stödjande dokument.   
— säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt. 
— säkerställa att målen i vård- och genomförandeplanerna är tydliga och mätbara.  
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp den granskning gällande 
institutionsplaceringar/familjehemsplaceringar samt övriga insatser som har betydelse 
för institutionsplaceringar som genomfördes år 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 
Syftet med granskningen år 2016 var att bedöma om individ-och familjeomsorgen hade 
en tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för 
barn och unga samt beskriva hur nämndens förebyggande arbete såg ut och funge-
rade. Granskningen påvisade ett flertal brister så som brister i rutiner och uppföljning 
samt att det fanns ett 80-tal ärende som inte kunnat delas ut till handläggare och legat 
upp till sex månader.  
Piteå kommuns revisorer har med utgångspunkt i sin risk- och väsentlighetsanalys gjort 
bedömningen att det är angeläget att genomföra en uppföljande granskning på områ-
det. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i granskningen som genomfördes år 
2016 bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppfölj-
ning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Finns det tydliga rutiner för uppföljningar gällande utredningar inom Barn och Ung-
dom?   

— Finns tydliga rutiner för hantering av vårdplaner och genomförandeplaner?  
— Är målen i vårdplanerna tydliga och följs dessa upp?  
— Har alla en genomförandeplan och följs dessa upp?  
— Genomförs det uppföljning av hur lång tid ärenden blir liggande samt hur många 

ärenden som inte har någon handläggare?   
— Genomförs uppföljning av öppenvårdsinsatserna?  
— Finns det i socialnämndens internkontrollplan kontrollområden som är kopplat till 

genomförandeplaner, vårdplaner, utredningar och insatstider?  
— Innefattar delegationsordningen hantering av inköpta konsultinsatser inom IFO?  
 
Granskningen avgränsas till individ- och familjeomsorgen år 2018. 
Granskningen avser socialnämnden.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
— Socialtjänstlagen, 2001:43 (SoL) 
— Lag med särskilda bestämmelser av vård av unga, 1990:52 (LVU)  
— Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:11) om socialnämndens ansvar 

för barn och unga i familjehem, jourhem, eller hem för vård eller boende1. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta styrande- och stödjande dokument. 
— Intervjuer och avstämning med berörda tjänstepersoner. 
— Granskning av vård- samt genomförandeplaner. 
Rapporten är faktakontrollerad av verksamhetsområdeschef. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Lag, föreskrifter och allmänna råd 
Socialtjänstlagen (SoL) reglerar att insatser ska ges utifrån individuella bedömningar 
och i samråd med den enskilde. I första hand bör insatser ges i öppna former, men av 
olika skäl placeras barn och unga på institution och i familjehem. Socialtjänstens insat-
ser ska enligt SoL hålla en god kvalitet. Det innebär bland annat att familjehem som 
anlitas ska, innan placering, utredas för att säkerställa att det finns vilja och förmåga att 
ge den omsorg som barnet behöver. Hem för vård eller boende, HVB-hem, ska innan 
en placering utredas för att säkerställa att den rätta kompetensen finns för att ge den 
omsorg och skydd som barnet behöver. Utifrån både individ – och ekonomiperspektivet 
är det viktigt att placeringarna leder till önskat resultat.  
Huvudregeln när det gäller socialtjänstens insatser till barn och unga är att det ska ske 
med vårdnadshavarnas och den unges samtycke med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en kompletterande lag 
som reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande frivillighetsprinci-
pen i SoL. Om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte samtycker till de insatser 
för barnet eller den unge som nämnden anser vara nödvändiga, kan det bli aktuellt att 
tillämpa LVU.  

                                                
1 Föreskriften ska tillämpas vid placering av barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller 
boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga. 
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När det gäller ingripande till barns skydd eller stöd ska alla utredningar bedrivas skynd-
samt och vara slutförda senast inom fyra månader, vilket framgår av SoL 11 kap. 2 §. 
Finns särskilda skäl2 får nämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.  
En vård- samt en genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap. 3 §. Lagen stipu-
lerar, när någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller famil-
jehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vård-
plan). För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller 
familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförande-
plan). Enligt SOSFS 2012:113 ska nämnden verka för att ett barn som är placerad i ett 
familjehem eller HVB-hem, tillsammans med vårdnadshavare, deltar i arbetet4 med ge-
nomförandeplan. Genomförandeplanen bör upprättas i samband med att barnet eller 
den unge placeras.  
Enligt SoL 6 kap. 7 b § ska nämnden noga följa vården av placerade barn och unga 
genom regelbundna besök, enskilda samtal med barnet samt samtal med familjehem-
met och vårdnadshavare. 13a § LVU reglerar att nämnden noga ska följa vården av 
den som får vård med stöd av LVU.  
Enligt SoL 6 kap. 7 c § ska placerade barn ha en särskilt utsedd socialsekreterare som 
ansvarar för kontakterna med barnet. Socialsekreteraren ska besöka barnet regelbun-
det i den omfattning som är lämplig utifrån barnets behov och önskemål. Av socialsty-
relsens allmänna råd i SOSFS 2012:11 framgår att barnet eller den unge bör besökas 
av en socialsekreterare minst fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och unga som 
nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett HVB-hem kan behöva tätare kontakt.  
Det primära syftet med uppföljningen är enligt socialstyrelsen att se till att barnet har 
det bra. Uppföljningen ska säkerställa att vården är rättssäker och trygg och utgår från 
barnens behov, med utgångspunkt från de vård- respektive genomförandeplaner som 
upprättats. Ett annat syfte med den regelbundna uppföljningen är att få underlag till 
överväganden och omprövningar av vården. 
Utgångspunkten för uppföljning bör, enligt SOSFS 2014:6 (S) vara målen som finns be-
skrivna i det underlag som ligger till grund för beslutet samt i genomförandeplanen. Om 
genomförandet av en insats behöver förändras, bör befintliga planer för insatsen revi-
deras. 
 

                                                
2 Särskilda skäl, en förlängning av tiden kan bli aktuell i sådana fall då till exempel en barnpsykiatrisk ut-
redning eller en polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den föreskrivna ti-
den. 
3 SOSFS 2012:11 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Beslutad 2012-06-26. Föreskrifter är bindande regler. 
Allmänna råd är rekommendationer. 
4 Upprätta, följa upp och vid behov revidera. Av genomförandeplanen ska framgå vilka åtgärder som plan-
eras för barnet. 
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3.2 Organisation 
Under socialnämnden5 ligger två stora avdelningar, Stöd och omsorg respektive Äldre-
omsorg. Antalet årsarbetare inom området Stöd och omsorg uppgår till cirka 570 årsar-
betare. Motsvarande siffra för Äldreomsorgens verksamhetsområde uppgår till ungefär 
770 årsarbetare. En ny organisation, där ett chefsled tas bort, ska börja gälla från och 
med den 1 januari 2020. Fokus i denna granskning är verksamhetsområdet Stöd till 
barn och familjer vilken beskrivs i nedan bild. 
Stöd till barn och familjer 

 
6 

3.2.1 Arbetssituation  
Arbetssituationen har enligt företrädare för verksamheten förändrats markant vid jämfö-
relse med föregående granskning som genomfördes år 2016. I och med den höga ar-
betsbelastningen samt kösituationen som rådde år 2016 togs det fram en handlings-
plan för medarbetarna. Bland annat kartlagdes arbetsmiljön, det nära ledarskapet för-
stärktes samt att en lönetrappa infördes.  

                                                
5 Socialnämndens organisationsskiss, se bilaga A 
6 BUG, Barn- och ungdomsgruppen. EKB, Ensamkommande barn. 
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Arbetssituationen upplevs idag som hanterbar dock upplevde vissa företrädare för 
verksamheten att arbetstrycket fortfarande är konstant hög. Antal placerade barn/unga 
(förstärkt familjehem, familjehem samt institutionsvård) har ökat från 70 placerade 
barn/unga år 2015 till 125 placerade år 2018. 
Vid tidpunkten för granskningen 2016 fanns det ungefär 80 ärenden som låg och vän-
tade på handläggning. Idag, 2019-06-26, uppger företrädare för verksamheten att det 
inte finns några ärenden i kö eller ärenden som inte är utdelade till handläggare. Kön 
har kunnat byggas bort bland annat med hjälp av att antalet socialsekreterare ökat från 
12-13 personer till dagens 20 personer. Att personalomsättningen minskat har även bi-
dragit till att kösituationen nu är löst. Däremot uppgav företrädare för verksamheten att 
det under våren fanns kö på inkomna ansökningar enligt LSS, främst kopplat till ledsa-
gare och avlösare. Detta berodde bland annat på att det är svårt att verkställa fattade 
beslut då det inte finns tillräckligt med platser att placera barnet/den unge på eller att 
det saknades ledsagare. Denna kö fanns ej kvar vid tidpunkten av färdigställandet av 
denna rapport. Under hösten har även verksamheten börjat med datumindelning vilket 
innebär att ärenden går direkt till handläggare och ingen kö bildas. Enligt verksamhets-
företrädare följs ärendeinflödet nogsamt av ansvariga chefer flera gånger per vecka. 
Som mest ska det enligt uppgift ha legat tio ärenden i ett par veckors tid. Eventuella 
akuta ärenden får idag högsta prioritering och tas därmed an direkt, vilket inte var fallet 
vid granskningen år 2016. 
Vid den föregående granskningen uppgavs att det var stor personalomsättning i utred-
ningsgruppen. För att komma till rätta med den problematiken infördes det en lö-
netrappa för personerna som arbetar inom barn- och ungdomsgruppen. Detta har fallit 
väl ut, idag är personalomsättningen låg. Enligt företrädare för verksamheten söker sig 
inte personalen bort med anledning av den höga arbetsbelastningen idag. De eventu-
ella frånträden från tjänster som nu sker uppgavs vara kopplat till exempelvis föräldra-
ledighet. Det riktas viss kritik mot lönetrappan då den inte inkluderar samtliga medarbe-
tare inom verksamhetsområdet. De medarbetare som inte ingår i lönetrappan menar 
att det blir snedvridet och att det är en laddad fråga samt att de halkar efter i löneut-
vecklingen.  
Företrädare för verksamheten anser att arbetat med att strukturera och tydliggöra upp-
draget är på god väg bland annat har ”vem som gör vad” tydliggjorts. 
Funktionen Coach håller i metoden och arbetar med att förbättra barn och utrednings-
gruppen. Coacherna finns tillgängliga för handläggarna. Vid intervjuer framhölls vikten 
av kollegialt lärande samt att de tillskapade veckovisa samråden var viktiga för en en-
hetlig samsyn inom barn och ungdomsgruppen. Vid samrådsmöten sker samplanering 
vad gäller utförandet exempelvis aktualiseras svårare placeringar som är förestående, 
diskussioner avseende om placering ska ske eller ej, vad är ”good enough” i ärendena 
etc. Till samrådsmötena kallas, till för dagen, berörda funktioner/medarbetare. Alla 
medarbetare måste därmed avsätta tid för dessa möten i den egna agendan. I lärande 
syfte deltar alltid nya medarbetare vid dessa möten. 
Viss myndighetsutövning, bland annat utredningar enligt SoL, köps idag externt. Dessa 
utredningar köps enligt företrädare för verksamheten in utifrån exempelvis jävssituat-
ioner inte utifrån att ärendevolymen är för hög. Även förvaltningsrättsliga ärenden köps 
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delvis in externt. Dessa har köpts externt då enhetschefer inte haft utrymme för inläs-
ning inför förhandling och närvara vid förhandling. Under det senaste året har social-
tjänsten enligt uppgift använt externa utförare vid två till tre tillfällen. Totalt är det 25-30 
förvaltningsrättsliga ärenden per år. 
Det är brist på uppdragstagare. Handläggarna arbetar därför mycket med rekrytering 
av familjehem. Vissa företrädare ansåg att det saknades en Piteå-modell/koncept dvs. 
där nämnden tagit beslut om hur de avser att bedriva familjehemsvården i Piteå kom-
mun. Problem som uppstår när det saknas en Piteå-modell är enligt företrädare för 
verksamheten när exempelvis ett familjehemmen önskar utökade resurser (stöd, mo-
netära etc.) utöver det SKL stipulerat finns det inget handlingsutrymme att ge dem ef-
terfrågat stöd.  
För att ha tillgodose behovet av familjehem måste det enligt verksamhetsföreträdare till 
privata eller konsulentstödda familjehem vilket ur ett kostnadsperspektiv är förenat med 
stora kostnader. 
Vid intervjuer framkommer viss oro avseende den nya organisationen som ska sjösät-
tas vid årsskiftet. Bland annat lyftes oron över att det nära ledarskapet troligtvis skulle 
försämras samt oro över hur stödfunktionerna ska komma att se ut framöver. 
Enligt SoL 6 kap. 7 c § ska placerade barn ha en särskilt utsedd socialsekreterare som 
ansvarar för kontakterna med barnet. Det finns barn i kontaktfamiljer som inte har en 
egen utsedd socialsekreterare, dessa ett fåtal enligt företrädare för verksamheten.  

3.2.1.1 Bedömning – Organisation 
Funktionen Coach har ett utpekat ansvar att hålla i metoder och arbeta med förbätt-
ringar inom barn och ungdomsgruppens verksamhetsområde. Detta anser vi är mycket 
bra inte minst ur perspektivet att få en samsyn i arbete och metod. 

3.3 Styrande- och stödjande dokument 
Det finns ett antal styrande- och stödjande dokument som pekar mot granskningens 
syfte. Nedan beskrivs delar av dessa. 

3.3.1 Internkontrollplan 
Socialnämnden har för år 2018 antagit riktlinjen Internkontrollplan 2018 SoL-LSS7. En-
ligt riktlinjen genomför nämnden internkontroll inom samtliga verksamhetsområden för 
att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige fastställt och de lagar och föreskrifter som gäller för social-
tjänsten. Den interna kontrollen ska även, enligt riktlinjen, leda till lärande och utveckl-
ing. Internkontrollen bidrar på så sätt till kvalitetssäkring i verksamheten.  Kontroll och 
uppföljning ingår i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. 
Följande områden, kopplat till granskningens syfte, har genom internkontrollplan 2018 
kontrollerats: 

                                                
7 SN 2018-01-08  
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— I enlighet med SOSFS 2014:5 om dokumentation, och nämndens riktlinjer säker-
ställa att dokumentationen i genomförandeplan håller god kvalité. 

— I enlighet med SOSFS 2014:5 om dokumentation, och nämndens riktlinjer säker-
ställa att dokumentationen i vårdplan håller god kvalité. 

— Uppföljning av utredningstider/ kösituationen inom Barn och familj. Lagstadgad fy-
ramånaders period för utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 2§. 

— Säkerställa att kärnprocesserna/processkartorna med tillhörande kvalitetsdokument 
är aktuella, enligt SOSFS 2011:9 kap. 4 2§. 

För 2019 års internkontrollplan8 ingår i de närmaste samma kontrollområden som ovan 
antagna som kontrollområden.  

3.3.2 Socialnämndens delegationsordning9 
Av socialnämndens delegationsordning framgår att upphandlingar under 0,1 basbelopp 
liksom avrop på ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegat-
ionsbestämmelserna. Vidare framgår att ansvarig arbetsledare har rätt att upphandla 
högst till ett prisbasbelopp. Verksamhetsområdeschef får upphandla högst två prisbas-
belopp. Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut till högst fem prisbasbelopp 
har avdelningschef samt förvaltningschef delegation att utföra. Om beslut om ramavtal 
och övriga upphandlingsbeslut överstiger fem prisbasbelopp måste socialnämndens ar-
betsutskott besluta i ärendet. 

3.3.3 Avtal  
Vid granskningen år 2016 framkom att Piteå kommun inte deltog i ramavtal vad gäller 
upphandling av externa HVB-insatser med andra kommuner. Ramavtal som många 
kommuner har gemensamt med andra kommuner innebär att det för varje institution 
mäts ett antal variabler för kvalitet detta för att få fram vilka institutioner som ska priori-
teras i samband med behov av externa insatser. I granskningen år 2016 påtalades det 
av flertalet att det ramavtal som fanns och den kvalitetsbedömning som de gjort inte 
fungerade då de ansåg att flera av de institutioner som erbjöds inte höll den kvalitets-
nivå som var upphandlad. Dessutom påtalades det att det sällan fanns några tillgäng-
liga platser då det ofta är fullbelagt. Detta gjorde att man valde att arbeta helt efter 
egna beslut i upphandlingar av institutionsplatser. Sedan år 2018 finns det ett ramavtal 
avseende placeringar på plats som det nu arbetas efter. 

3.3.4 Riktlinjer för myndighetsutövning10 
Socialnämnden har beslutat om riktlinje som avser all form av myndighetsutövning 
inom socialtjänstens verksamhetsområde. Riktlinjerna gäller, i tillämpliga delar, även 
för verksamheter och insatser som utförs och erbjuds i form av service och inte kräver 
formella biståndsbeslut. 

                                                
8 Kvalitetsdokument 2019-04-23 
9 SN 2017-12-20, uppdaterad 2019-03-27 
10 SN 2018-12-19 § 235 
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Av riktlinjen framgår att myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förord-
ningar, föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägle-
dande och tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten till individuell prövning. 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika behandling när det gäller 
bedömning och tillgång till socialtjänstens insatser. Riktlinjen ska även ge stöd i hand-
läggningen och praktiskt arbete vid individuell behovsbedömning. 
Enligt fastslagen riktlinje framgår att det ska finnas tydligt uttalade mål för alla insatser. 
Målen kan vara både kortsiktiga och långsiktiga och ska följas upp löpande. Varje verk-
samhet ska enligt riktlinjen ha rutiner för att utforma mål så att dessa är uppföljnings-
bara och mätbara.  
Åtgärder som vidtas av handläggaren för att följa upp att den enskilde får den beviljade 
insatsen utförd enligt beslut ska dokumenteras.  
För alla insatser ska det enligt fastställd riktlinje finnas en individuellt utformad uppfölj-
ningsplan. För varje verksamhet ska det finnas rutiner som beskriver hur uppföljning 
ska ske och hur samverkan med utförarna ska ske i samband med uppföljningen. 

3.3.5 Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga11 
Enligt fastslagen riktlinje styrs myndighetsutövning inom socialtjänsten av lagar, förord-
ningar, föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer, FN:s barnkonvention etc. Riktlin-
jen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten till in-
dividuell prövning. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika be-
handling när det gäller bedömning och tillgång till socialtjänstens insatser. Även att för-
tydliga de krav som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna 
och vilken återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl funge-
rande myndighetsutövning är en viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 
Vidare framgår det att riktlinjen ska ge stöd i handläggningen och praktiskt arbete vid 
individuell behovsbedömning. Den som handlägger ett ärende ansvarar för att gällande 
lagstiftning tillämpas och att handläggningen sker med en etisk utgångspunkt utifrån fo-
kus på värdegrund. Verksamhetsansvarig är ålagd att säkerställa implementering av 
riktlinjer samt att erforderliga rutiner och metoder för hur myndighetsutövningen ska be-
drivas inom aktuella beslutsområden existerar, är kända och lättillgängliga för berörda i 
verksamheten. 

3.3.6 Stödjande dokument 
Enligt föreskriften SOSFS 2011:912 ska den som bedriver socialtjänst identifiera, besk-
riva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalité. Detta 
innebär att verksamheten i varje process identifierar de aktiviteter som ingår samt be-
stämmer aktiviteternas inbördes ordning. I samband med att det anställts fler socialsek-
reterare på utredningssidan skapades/gavs det möjlighet att arbeta exempelvis med de 

                                                
11 SN 2018-12-19 § 236 
12 Föreskrift avseende ledningssystem inom LSS samt hälso- och sjukvård. 
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interna processerna. Förvaltningen har arbetat med att strukturera upp de olika proces-
serna. Detta har tecknats ner i ett antal processkartor (bilagor B – J). Processkartor är 
strukturerade på kommunens intranät så att medarbetarna kan gå in och klicka sig 
fram och hämta önskad tillämpningsanvisning, rutinbeskrivning eller dylikt. Företrädare 
för verksamheten menade att det idag byggts upp en tydligare och bättre struktur. Dock 
uppgav dessa att det fortfarande fattades en del tillämpningsdokument och att proces-
serna kan utvecklas ytterligare. Vidare framkom det vid intervjuer att medarbetarna 
saknade gemensamma rutiner för uppföljning av verksamheten.    
Rutinbeskrivningen Skapa genomförandeplan13 beskriver hur en genomförandeplan 
ska skapas samt att planen ska låsas när samtliga parter skrivit under. En genomföran-
deplan ska alltid upprättas vid en stadigvarande placering.14 Syftet med planen är att 
vården ska planeras, beskrivas och följas upp, samt att tydliggöra ansvar, roller och 
kontakter mellan berörda parter. Planen bör upprättas när barnet placeras15 och ska 
senast vara gjord inom sex veckor. En genomförandeplan ska göras även om utred-
ningen pågår och en långsiktig vårdplan inte har hunnit upprättas. Barnet och vård-
nadshavarna ska uppmuntras att vara delaktiga när planen upprättas, följs upp och re-
videras. I genomförandeplanen ska även andra insatser utöver placeringen beskrivas 
så som; vem som är ansvarig för insatserna, när i tid de ska genomföras, hur ofta och 
länge de ska pågå. Exempel på insatser kan vara; insatser som kontaktperson, kart-
läggning av skolsituationen, läxhjälp, sjukvård, tandvård, fritidsaktiviteter, behov av 
stöd vid umgängen, krisstöd till föräldrar eller föräldrastöd för att barnet ska kunna flytta 
hem.16 Rutinbeskrivningen ”fastslår” att alla genomförandeplaner ska följas upp. 
Instruktionen Att skriva vårdplan17 är från år 2013. Av instruktionen framgår hur vård-
planer skapas, exempel på formuleringar samt hur mål arbetas fram. Vidare framgår att 
när samtliga parter (vårdnadshavarna och ungdomen) skrivit under vårdplanen låses 
den. Av Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga framgår det att vårdplanen 
ska vara föremål för ständig uppföljning och revideras allteftersom barnets/den unges 
behov och förhållanden förändras. 
Rutinbeskrivningen Uppföljning och revidering av planer18 beskriver att medarbetarna 
har skyldighet att dokumentera de uppföljningar som genomförs. Rutinbeskrivningen 
exemplifierar vad som bör ingå i uppföljningen samt hur själva uppföljningen eller revi-
deringen ska hanteras i verksamhetssystemet.  
Av kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats19 framgår att uppföljning av vård- och ge-
nomförandeplaner ska ske vid behov och minst var sjätte månad. Dokumentet beskri-
ver att syftet med uppföljningen är att tillsammans med barnet, vårdnadshavare och 
den som genomför öppenvårdsinsatsen stämma av om insatsen fungerar som avsett 

                                                
13 VO-chef 2015-03-13 Lokal rutin, Skapa genomförandeplan  
14 SoL kap. 11 § 3 och BBiC  
15 SOSFS 2012:11 och BBiC. 
16 Barn och unga i familjehem och HVB, Socialstyrelsen 2014 
17 VO-chef 2013-11-13 
18 Kvalitetsdokument 2015-04-02 
19 Kvalitetsdokument 2016-11-11 
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och uppfyller de mål som är uppsatta för insatsen. Vidare beskrivs hur revidering samt 
uppföljning av genomförandeplaner ska hanteras i verksamhetssystemet.  
Kvalitetsdokumentet Genomförande av öppenvårdsinsats20 beskriver när genomföran-
deplan ska upprättas, delaktighet och samtycke samt hur planen skapas i verksam-
hetssystemet.  

3.3.7 Bedömning – Styrande och stödjande dokument 
Vid den föregående granskningen rekommenderades nämnden att förändra/utöka in-
ternkontrollplanen genom att kontrollera flera områden inom socialtjänsten verksam-
hetsområde. Vi anser att det är bra att det förts in tydliga kontrollområden kopplat mot 
genomförande- och vårdplaner, utredningstider/kösituationer etc.  
Vid granskningen år 2016 rekommenderades nämnden att tydliggöra delegation för 
konsulter inom delegationsordningen. Rekommendationen lämnades med anledning av 
kostnadsutvecklingen för konsulter. Det har inte skett någon korrigering av delegations-
ordningen utifrån rekommendationen som lämnades. Verksamheterna förhåller sig till 
beloppsgränser i fastställd delegationsordning. Företrädare för verksamheten anser 
inte att det är nödvändigt att korrigera delegationsordningen med tanke på att konsulter 
inte används i samma utsträckning idag som år 2016. År 2018 köptes konsulttjänster 
avseende utredningar av barn och unga för 2,2 mkr. Däremot har delegationsord-
ningen förändrats efter föregående granskning. Chefer/handläggare har idag inte 
samma delegationsrätt som tidigare. Exempelvis så måste alla ärenden avseende för-
stärkta familjehem och inkomstbortfall idag beslutas av socialnämnden. Detta ansåg 
företrädare för verksamheten fördröjde processerna avsevärt. Vi delar företrädare för 
verksamhetens uppfattning att det fördröjer beslutsprocessen när beslutanderätten flyt-
tats från tjänstemännen till nämnden. Vi rekommenderar nämnden att se över möjlig-
heten att förändra delegationsordningen avseende beslutanderätt för tjänstemän. 
Vi anser att det är bra att nämnden fastslagit tydliga riktlinjer för myndighetsutövning. 
Dock framgår det vid intervjuer att det fortfarande saknas fullständiga tillämpningsan-
visningar kopplat till riktlinjen. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att 
samtliga tillämpningsanvisningar som Riktlinjer för myndighetsutövning hänvisar till 
finns på plats. 
Vidare framkom det vid intervjuer att Riktlinjen för myndighetsutövning inte var förank-
rad/känd av samtliga i organisationen. Vi rekommenderar därför nämnden att skynd-
samt implementera/tydliggöra Riktlinjen för myndighetsutövning för samtliga berörda i 
organisationen.  
Vi anser att det är bra att Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga nu finns på 
plats. Dock är vår bedömning att den inte efterlevs fullt ut bland annat vad gäller upp-
följning av planer, se avsnitt 3.5.1 (Substansgranskning, vård- och genomförandepla-
ner). Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbe-
slut gällande barn och unga efterlevs. 

                                                
20 Kvalitetsdokument 2016-10-28 
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Vidare anser vi att det är bra att det av kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats ”fast-
slås” hur uppföljning av insatser ska hanteras. Vår bedömning är dock att det stödjande 
dokumentet inte efterlevs fullt ut, se avsnitt se avsnitt 3.5.1 (Substansgranskning, vård- 
och genomförandeplaner). 
Att samtliga processer inom socialtjänstens verksamhetsområde finns nedtecknade an-
ser vi är bra. Dock saknas det tillämpningsanvisningar, rutinbeskrivningar eller dyl. för 
delar av processerna. Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att det finns tillämp-
ningsanvisningar, rutinbeskrivningar etc. för samtliga delar i processerna inom social-
tjänstens verksamhetsområde. Detta för att säkra kvalité och skapa ett gemenast ar-
betssätt för samtliga medarbetare. Vidare är det viktigt att styrande- och stödjande do-
kument finns på plats när nya medarbetare kommer in i verksamheten. 
Vår sammanfattande bedömning vad gäller styrande- och stödjande dokument är att 
dessa till viss del finns på plats. Däremot anser vi att det saknas ”en röd tråd” som lö-
per genom dessa styrande- och stödjande dokument. Exempelvis hänvisas det till ru-
tinbeskrivningar som inte finns samt att flertalet dokument går in i varandra. Vi anser att 
det på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt kunde gå att koppla ihop de styrande- och 
stödjande dokument som är aktuella och ska arbetas efter.  Vi rekommenderar därför 
nämnden att ta ett helhetsgrepp vad gäller styrande- och stödjande dokument i Piteå 
kommun. 

3.4 Uppföljning 
Det genomförs fyra planeringsdagar under verksamhetsåret. Syftet med planeringsda-
garna är att utveckla verksamheten.  
I syfte att säkerställa kvalitén i ärenden samt att ärendena är korrekt hanterade går alla 
medarbetare igenom samtliga ”sina egna” ärenden. Detta sker enligt uppgift en gång 
per år. Vid denna genomgång kan det exempelvis komma fram att en process inte tyd-
liggjorts varpå det enligt företrädare tas med och arbetar fram en tydlig process/tillämp-
ningsanvisning etc. Egenkontroller används även för att säkerställa delmoment i hand-
läggningen.  
Generellt menar verksamhetsföreträdare att dokumentationen avseende uppföljning i 
uppföljningsdokumntet fungerar väl. Dock framkom det att vissa dokumenterade upp-
följning direkt i journalen medan andra hanterade dokumentationen via uppföljningsdo-
kument.  
Huvudregeln är att socialsekreteraren och handläggaren för familjehem träffar familje-
hemmet var tredje månad för uppföljning. Uppsättningen av deltagare vid dessa träffar 
kan variera utifrån ärende till ärende. Om exempelvis ett barn är placerad i södra Sve-
rige är det eventuellt familjehemshandläggaren som tillsammans med familjehemmet 
genomför uppföljningen. Barnets socialsekreterare följer upp placeringen och doku-
menterar i barnets akt.  
Vissa ansåg att förståelsen för uppföljning har blivit bättre. Syfte med insatsen, etik och 
kvalité har fått fokus. Andra företrädare för verksamheten ansåg att uppföljning inte 
fungerar tillfredsställande. Uppföljning av insatser prioriteras ibland ner för att klara ut-



 

 14 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

 

Piteå kommun 
 Granskning avseende familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar 
 
 2019-11-06 

redningstiderna. Det innebär att uppföljningen förskjuts i tid och gäller i första hand öp-
penvårdsinsatser. Uppfattningen vid intervjuer var att det upplevdes svårt att få till bra 
mål. Enligt verksamhetsföreträdare följs alla familjehem upp. Däremot följs behand-
lingar, kontaktfamiljer och kontaktpersoner inte upp i samma utsträckning. 
Enhetschefen för barn- och ungdomsgruppen har enligt uppgift ett tydligt tilldelat upp-
drag att genomföra uppföljning av öppenvårdsinsatserna. Uppföljning sker minst var 
sjätte månad, ofta var tredje månad. Öppenvårdsinsatserna följs upp som vårdärenden 
i genomförandeplan samt vårdplan dvs. ingen explicit uppföljning genomförs.  
Vid den senaste granskningen rekommenderades att följa upp hur lång tid ärenden blir 
liggande samt hur många ärenden som inte har någon handläggare. Detta eftersom 
det vid tidpunkten för den föregående granskningen fanns ett 80-tal ärende som inte 
hade kunnat delas ut och som legat på hög upp till sex månader. Idag finns det ingen 
kö och samtliga ärenden är utdelade, och har så varit under en lång tid. Företrädare för 
verksamheten bedömer därför att det inte är aktuellt att följa upp hur lång tid ärenden 
blir liggande eller hur många ärenden som inte har någon handläggare. Däremot får 
nämnden kvartalsvis ta del av rapporten Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem 
och på institution.21 Av den konsekvensanalys som presenteras i rapporten framgår 
bland annat hur många barn/unga som är placerade, redogörelse av verksamheten 
(bland annat antal ärenden samt arbetsbelastning) och det ekonomiska läget vid till-
fället för mätningen.  

3.4.1 Bedömning – Uppföljning 
Vi anser att det är bra att samtliga ärenden genomgår årlig kvalitetskontroll. Däremot 
kunde vi i vår substansgranskning finna ärenden som inte hanterats/plockats upp i den 
årliga genomgången bland annat avseende uppföljning av vård- och genomförandepla-
ner, se avsnitt se avsnitt 3.5.1. 
Vi bedömer att det ur ett kvalitetsperspektiv är viktigt att samtliga medarbetare hanterar 
uppföljning på ett likformigt sätt dvs. från själva uppföljningen till dokumentationen. 
Dokumentation av uppföljning sker idag på olika sätt, antingen via journal eller via verk-
samhetssystemet. Enligt tillämpningsanvisningen Uppföljning av insats ska doku-
mentation av uppföljning ske via uppföljningsdokument. Vi rekommenderar därför 
nämnden att säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt i Pi-
teå kommun. 
Vi anser att detta är bra att nämnden via Kvartalsrapport placering i förstärkt familje-
hem och på institution får en sammantagen helhetsbild av verksamhet, ekonomi och 
placeringar varje kvartal. Inte minst med tanke på de höga placeringskostnaderna som 
Piteå kommun idag har. 

3.5 Vård- och genomförandeplaner 
En genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap. 3 §. Genomförandeplanen bör 
upprättas i samband med att barnet eller den unge placeras. Enligt föreskriften SOSFS 

                                                
21 Dnr 19SN62 
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2012:11 ska nämnden verka för att ett barn som är placerad i ett familjehem eller HVB- 
hem, tillsammans med vårdnadshavare, deltar i arbetet med genomförandeplan.  
Enligt företrädare för verksamheten har det efter den senaste granskningen tagits ett 
omtag och arbetats med att implementera och synliggöra de rutinbeskrivningar, tillämp-
ningsanvisningar etc. avseende vård- och genomförandeplaner som finns. Att det vid 
granskningen år 2016 visade sig att flertalet av de intervjuade inte kände till de sty-
rande- och stödjande dokument som fanns anser verksamhetsföreträdare idag beror 
på att de som då arbetade hade hamnat i skarven och inte fått exempelvis den intro-
duktion som är bruklig bland annat på grund av den stora ärendemängden/höga ar-
betsbelastningen som då rådde.  
Vid granskningen år 2016 rekommenderades nämnden att införa tydliga rutiner för han-
tering av vård- och genomförandeplaner samt att dessa skulle kommuniceras till social-
sekreterarna. Rutinbeskrivningarna har inte förändrats sedan den föregående gransk-
ningen. Verksamhetsföreträdarna ansåg att samtliga medarbetare idag visste hur vård- 
och genomförandeplaner ska hanteras. Exempelvis att en vårdplan ska upprättas så 
snart en insats påbörjas samt att en genomförandeplan ska finnas på plats senast 
inom sex veckor.  
Det råder en delad bild av tydligheten avseende uppföljning. Vissa företrädare för verk-
samheten anser det är tydligt att vård- och genomförandeplaner ska följas upp. Andra 
ansåg att det krävs ett omtag vad gäller uppföljning av vård- respektive genomförande-
planer.  

3.5.1 Substansgranskning, vård- och genomförandeplaner 
Av nedan tabell framgår antal placeringarna i förstärkt familjehem, institutioner samt fa-
miljehem åren 2015 till 2018.22 

 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 

Antal placerade barn/unga (förstärkt famil-
jehem, familjehem samt institutionsvård) 125 95 97 70 

Ökningen av placerade barn/unga har ökat från 70 stycken placerade år 2015 till 125 
placerade år 2018. Enligt företrädare för verksamheten beror ökningen främst på de 
ökade inflödet av ärenden. Med anledning av att anmälningsskyldigheten skärpts har 
bland annat orosanmälningar ökat. De ökade anmälningarna ökar även utredning och 
öppenvårdsinsatser. Det har skett en fördubbling av orosanmälningar, utredningar och 
öppenvårdsinsatser under de senaste åren.   
Av 2018 års placeringar har vi slumpmässigt inom ramen för denna granskning valt ut 
15 genomförandeplaner för närmare granskning.  

                                                
22 https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Resultat-och-kvalitet/Ekonomi/Arsredovisning/ 
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Genomförandeplan 
Hur en insats ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförande-
planen bör användas som utgångspunkt i de kontinuerliga uppföljningarna. En genom-
förandeplan ska enligt 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen, om det inte möter 
särskilda hinder, beskriva;23 
1. målet med de särskilda insatser som behövs, 
2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras, 
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp, 
4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra 
huvudmän än socialnämnden ansvarar för, 
5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstå-
ende ska ordnas, 
6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och 
7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn på genom-
förandet av den planerade vården. 
Vi valde slumpmässigt ut 15 barn/unga som var placerade på familjehem, förstärkta fa-
miljehem samt institutionsplaceringar under år 2018 för närmare granskning. Av nedan 
tabell framgår om genomförandeplan fanns samt om planen följts upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Socialtjänstförordning (2001:937, SFS 2018:1935) 5 kap. 1 §. 
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Barn/den 
unge Finns genomförandeplan upprättad? Följs genomförandeplanen upp? 

1 Ja Ja  
2 Ja Ja  
3 Ja Ja  
4 Ja Ja  
5 Ja Ja  
6 Nej Nej 
7 Ja Ja 
8 Ja Ja 
9 Nej Nej 

10 Ja Ja 

11 
Fanns för perioden 2016-05-24--     
2017-01-24.  

Ja, dock framgår det inte vilka datum 
uppföljningarna genomförts.  

12 
Fanns för perioden 2013-10-02--    
2014-02-18.  

Ja, dock framgår det inte vilka datum 
uppföljningarna genomförts.  

13 Ja, behandlingsplan från år 1991. Nej 

14 Ja 

Nej, uppföljning har ej skett eftersom 
placeringen avslutades efter 10 da-
gar. 

15 Ja Ja 

Av de 15 barn/unga som valdes ut via stickprovskontroller hade 11 stycken aktuella ge-
nomförandeplaner.  
Två barn/unga (vilka fortfarande var placerade vid tidpunkten för granskningen) hade 
genomförandeplaner som sträckte sig till år 2014 samt till år 2017. Det genomfördes 
uppföljning på dessa dock framgick det inte av dokumentationen vi tagit del av vilket 
datum uppföljning skett.  
Det genomfördes uppföljning i 11 av de 15 placeringar vi granskat närmare. Dessa 11 
är inte alla detsamma som de 11 som hade genomförandeplaner enligt ovan. En place-
ring varade enligt uppgift endast i 10 dagar. Denna placering hade en genomförande-
plan, dock följdes den inte upp då placeringen var kort. För övriga tre framgår det inte 
varför uppföljning inte skett. 
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Vårdplan 
Planen ska beskriva vilken vård som barnet/den unga behöver och det ska gå att ut-
läsa när vården är uppfylld. En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket SoL ska, om 
det inte möter särskilda hinder, beskriva;24 
1. de särskilda insatser som behövs, 
2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra när-
stående ska ordnas, 
3. målet med vården, och 
4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes vårdnadshavares 
syn på den planerade vården. 
Vi genomförde stickprovskontroll av 15 ärenden som var placerade år 2018 på familje-
hem, förstärkta familjehem och institutionsplaceringar. Av nedanstående tabell framgår 
om det fanns en upprättad vårdplan, om det fanns fastställda mål samt om vårdplanen 
följdes upp. Dessa sammanställs i nedan tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Socialtjänstförordning (2001:937, SFS 2018:1935) 5 kap. 1 §. 
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Barn/unga Finns vårdplan upprättad? 
Finns fastställda 
mål? Följs vårdplanen upp? 

1 Ja Ja Ja  
2 Ja Ja Ja  

3 Ja Ja 

Ja, dock framgår det inte 
vilka datum uppföljningarna 
genomförts 

4 Ja Ja Ja 

5 Ja Ja 

Ja, dock framgår det inte 
vilka datum uppföljningarna 
genomförts 

6 Ja Ja Ja 
7 Ja Ja Ja 
8 Ja Ja Ja 
9 Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja 
11 Ja, från 2016 Ja Nej 
12 Ja, från 2013  Ja Nej 
13 Ja, från 1991 Ja, från 1991 Nej 

14 Ja Ja 

Nej, uppföljning har ej skett 
eftersom placeringen avslu-
tades efter 10 dagar 

15 

Ja, upprättades 2019-06-11. 
Ärendet avslutades         
2018-10-05. Ja Ja 

 
I den substansgranskning som genomfördes hade alla 15 barn/unga en upprättad vård-
plan. Av dessa upprättades en år 1991, en år 2013 samt en år 2016. Ytterligare en 
plan upprättats 2019-06-11 trots att placeringen enligt uppgift avslutats 2018-10-05. 
Alla 15 barn/ungas vårdplaner hade fastställda mål, dock var målen av varierande ka-
raktär. En del barn/unga hade tydliga satta mål medan andra hade mer svepande/all-
männa mål.  
Revidering av vårdplaner kan variera. Dock menar företrädare för verksamheten att det 
vid den årliga genomgången av samtliga ärenden samt vid egenkontroll upptäcks vilka 
vårdplaner som behöver revideras.  
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Uppföljning av vårdplanerna hade skett i 11 fall av de 15 vi granskat närmare. Fyra av 
de granskade fallen följdes därmed inte upp år 2018. De skedde ingen uppföljning i ett 
av fallen då det enligt företrädare för verksamheten var en frivillig jourplacering som av-
slutades efter 10 dagar. I de tre resterande som saknade uppföljning av vårdplan fram-
gick det inte varför uppföljning inte skett. 

3.5.1.1 Bedömning – Vård- och genomförandeplan 
Det primära syftet med uppföljning av vård- och genomförandeplaner är enligt social-
styrelsen att se till att barnet/den unga har det bra. Uppföljningen ska säkerställa att 
vården är rättssäker och trygg och utgår från barnens behov med utgångspunkt från de 
vård- respektive genomförandeplaner som upprättats. Det finns ett antal rutiner för 
uppföljning av vård- och genomförandeplaner som ska genomföras i Piteå kommun. 
Dock är vår bedömning att dessa rutiner inte är kända av samtliga berörda medarbe-
tare i organisationen. Vidare kan vi utifrån den substansgranskning som genomförts ut-
läsa att rutiner inte efterlevs fullt ut. Vi rekommenderar därför nämnden att skyndsamt 
säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och följs 
upp enligt fastställt lagrum, förordningar, styrande- och stödjande dokument. Vi rekom-
menderar även att kommunicera styrande- och stödjande dokument till samtliga be-
rörda i organisationen.  
Enligt den dokumentation vi tagit del av saknades det genomförandeplaner för fyra av 
de 15 granskade genomförandeplanerna. Det saknades uppföljning av genomförande-
planerna i fyra av de 15 granskade placeringarna.  
Samtliga placerade barn/unga hade en upprättad vårdplan med fastställda mål. Dock 
var en av de vårdplaner vi tagit del av inom ramen för denna granskning upprättad år 
1991. Vi förutsätter att vårdplanen och målen från 1991 inte kan ses som aktuella år 
2018 (fram till 2018-10-31 då ärendet avslutades). Det saknades uppföljning av vård-
plan i fyra av de 15 granskade placeringarna.  
Utifrån de stickprovskontroller vi genomfört är vår bedömning att Socialtjänstlagens 
(SoL) 11 kap. 3 § inte efterlevs fullt ut. Vi rekommenderar därför socialnämnden att sä-
kerställa att SoL efterlevs genom att alla barn har en upprättad aktuell vård- och ge-
nomförandeplan samt att vård- och genomförandeplanerna följs upp med angivet da-
tum för uppföljningen.   
Vidare kan vi inte utesluta att vårdplan (Barn/unga nr 15) skapats i och med att vår 
granskning aktualiserades. Vårdplanen upprättades 2019-06-11 trots att ärendet avslu-
tats 2018-10-05. 
Vid vår förra granskning framkom att målen var av svepande och allmän karaktär och 
inte gav en tydlig vägledning till utförarna vilket även gör uppföljningarna svåra. Vår be-
dömning idag är att målen fortfarande kan utvecklas och bli tydligare. Nämnden bör sä-
kerställa att samtliga barn/unga har en aktuell vård- och genomförandeplan samt att 
målen i dessa är tydliga. 
Idag genomförs dokumentationen av uppföljningar på olika sätt. En form av uppföljning 
där det tydligt framgår att uppföljning av vårdplanen sker i uppföljningsdokumntet (Upp-
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följning BBIC – Vårdplan eller Genomförandeplan). Av denna uppföljning bedöms tyd-
ligt måluppfyllelse för respektive mål samt kommentar till det enskilda målet. En annan 
form av uppföljning genomförs via dokumentation direkt i journalen. Vi anser att uppfölj-
ningen direkt i journal inte är lika tydlig som när uppföljningen dokumenteras i uppfölj-
ningsdokument. För att säkerställa dokumentationen av uppföljning på ett likvärdigt sätt 
rekommenderar vi att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker på ett likfor-
mat sätt för alla barn/unga. 
Enligt Uppföljning och revidering av planer ska samtliga planer skrivas under. Vi note-
rade att det i flertalet av vård- och genomförandeplaner vi tagit del av saknades under-
skrifter av berörda exempelvis vårdnadshavare, familjehem etc.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det genomförts en 
del åtgärder efter den senaste granskningen (år 2016). Dock anser vi att det fortfa-
rande saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn 
och unga. Detta visade tydligt den substansgranskning av 15 placerade barns/ungas 
vård- och genomförandeplaner som vi genomförde. Två av 15 placerade barn saknade 
genomförandeplan. Ytterligare två barn/unga sakande giltiga genomförandeplaner då 
befintlig plan sträckte sig till år 2014 samt till år 2017. 

4.1 Revisionsfrågor 
Finns det tydliga rutiner för uppföljningar gällande utredningar inom Barn och ungdom?   

Till viss del finns styrande- och stödjande dokument kopplat till utredningar inom barn 
och ungdom. Dock saknas det ett antal tillämpningsanvisningar, rutinbeskrivningar eller 
dyl. 
Finns tydliga rutiner för hantering av vårdplaner och genomförandeplaner? 
Det finns rutiner för hantering av vård- och genomförandeplaner. Dock anser vi att det 
saknas ”en röd tråd” som löper genom dessa styrande- och stödjande dokument. Fler-
talet dokument går in i varandra. Vi anser att det på ett tydligare sätt kunde koppla ihop 
de styrande- och stödjande dokument som finns. 
Finns det i socialnämndens internkontrollplan kontrollområden som är kopplat till ge-
nomförandeplaner, vårdplaner, utredningar och insatstider? 

Det finns antagen internkontrollplan.  
Innefattar delegationsordningen hantering av inköpta konsultinsatser inom IFO? 
Delegationsordningen innefattar inte hantering av inköpta konsultinsatser inom IFO. 
Verksamheterna förhåller sig till nuvarande beloppsgränser i fastställd delegationsord-
ning.  
Genomförs det uppföljning av hur lång tid ärenden blir liggande samt hur många ären-
den som inte har någon handläggare?   
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Det genomförs ingen explicit uppföljning av hur lång tid ärenden blir liggande eller hur 
många ärenden som inte har någon handläggare. Dock lämnas kvartalsvis till nämnden 
en konsekvensanalys där det bland annat framgår hur många barn/unga som är place-
rade, redogörelse av verksamheten (bland annat antal ärenden samt arbetsbelastning) 
och det ekonomiska läget vid tillfället för mätningen.  
Genomförs uppföljning av öppenvårdsinsatserna?  

Öppenvårdsinsatserna följs inte upp specifikt. De följs enligt uppgift upp som vårdären-
den i vård- samt genomförandeplaner.  
Generellt anser vi att det behöver tas ett omtag vad gäller uppföljning av verksam-
heten. Vår bedömning är att uppföljningar som sker inte sker på ett strukturerat och 
systematiskt sätt. 
Är målen i vårdplanerna tydliga och följs dessa upp?  

Vid den föregående granskningen framkom att målen i vård- respektive genomförande-
planerna var svepande och av allmän karaktär och att de inte gav tydlig vägledning till 
utförarna. Företrädare för verksamheten anser att målen fortfarande är av mer allmän 
karaktär och inte riktigt tydliga. Vi kan se viss förbättring jämfört med föregående 
granskning vad gäller målformulering. Dock delar vi verksamhetsföreträdarnas bild att 
målen i vård- respektive genomförandeplaner behöver bli med specifika och inte så ge-
nerellt hållna. 
Har alla en genomförandeplan och följs dessa upp?  

Alla barn/unga hade inte en upprättad genomförandeplan. Av de 15 barn/unga som 
valdes ut via stickprovskontroller hade 11 stycken aktuella genomförandeplaner. Två 
av dessa barn/unga (vilka fortfarande var placerade vid tidpunkten för granskningen) 
hade genomförandeplaner som sträckte sig till år 2014 samt till år 2017.  
Det genomfördes inte uppföljning av genomförandeplanerna i fyra av de 15 placeringar 
vi granskade närmare.  

4.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— se över möjligheten att förändra delegationsordningen avseende beslutanderätt för 
tjänstemän. 

— ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande- och stödjande dokument, ”röda tråden”. 
— säkerställa att det inom området styrande- och stödjande dokument finns tillämp-

ningsanvisningar, rutinbeskrivningar etc. för samtliga delar i processerna inom soci-
altjänstens verksamhetsområde. Däribland att tillämpningsanvisningar som Riktlinjer 
för myndighetsutövning hänvisar till finns på plats. 

— skyndsamt implementera/tydliggöra Riktlinjen för myndighetsutövning för samtliga i 
organisationen. 

— säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga efter-
levs. 
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— säkerställa att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs fullt ut. 
— kommunicera styrande- och stödjande dokument till samtliga berörda i organisat-

ionen.  
— att säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn har en upprättad 

aktuell vård- och genomförandeplan 
— säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i 

enlighet med enligt lagrum, förordningar samt styrande- och stödjande dokument.   
— säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt. 
— säkerställa att målen i vård- och genomförandeplanerna är tydliga och mätbara. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Camilla Strömbäck  Eva Henriksson 
Kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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A Socialtjänstens organisation 
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B Utredning planeringsfas 
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C Utredning, delgivning- och beslutsfas SoL 11:1. 
Stöd till barn- och familjer. 
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D Utredning, utredningsfas. Socialsekreterare. 
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E Familjehemsplacering förberedelse. Socialsekre-
terare. 
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F Förstärkt familjehem avtal. Stöd till barn- och fa-
miljer. 
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G Placering upphörande SoL. 
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H Utredning, kommunicering, analys och bedöm-
ningsfas. Stöd till barn och familjer. 
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I Familjehemsplacering genomförande. Socialsek-
reterare. 
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J Vårdnadsöverflyttning. Socialsekreterare. 
 

 


	1 Sammanfattning
	2 Inledning/bakgrund
	2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
	2.2 Revisionskriterier
	2.3 Metod

	3 Resultat av granskningen
	3.1 Lag, föreskrifter och allmänna råd
	3.2 Organisation
	3.2.1 Arbetssituation
	3.2.1.1 Bedömning – Organisation


	3.3 Styrande- och stödjande dokument
	3.3.1 Internkontrollplan
	3.3.2 Socialnämndens delegationsordning8F
	3.3.3 Avtal
	3.3.4 Riktlinjer för myndighetsutövning9F
	3.3.5 Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga10F
	3.3.6 Stödjande dokument
	3.3.7 Bedömning – Styrande och stödjande dokument

	3.4 Uppföljning
	3.4.1 Bedömning – Uppföljning

	3.5 Vård- och genomförandeplaner
	3.5.1 Substansgranskning, vård- och genomförandeplaner
	Genomförandeplan
	Vårdplan
	3.5.1.1 Bedömning – Vård- och genomförandeplan



	4 Slutsats och rekommendationer
	4.1 Revisionsfrågor
	4.2 Rekommendationer

	A Socialtjänstens organisation
	B Utredning planeringsfas
	C Utredning, delgivning- och beslutsfas SoL 11:1. Stöd till barn- och familjer.
	D Utredning, utredningsfas. Socialsekreterare.
	E Familjehemsplacering förberedelse. Socialsekreterare.
	F Förstärkt familjehem avtal. Stöd till barn- och familjer.
	G Placering upphörande SoL.
	H Utredning, kommunicering, analys och bedömningsfas. Stöd till barn och familjer.
	I Familjehemsplacering genomförande. Socialsekreterare.
	J Vårdnadsöverflyttning. Socialsekreterare.

