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Socialnämndens yttrande över revisionsrapport 

 

Granskning Programnämnd Social välfärd och 

Socialnämndens styrning och kontroll av familjehem och HVB-

hem 
 
Socialnämnden välkomnar granskningen och ger följande svar på 
revisionsrapporten. 
 
 

Uppföljning och kontroll av enskilda placeringar 

Revisionens bedömning är att uppföljning och kontroll av enskilda placeringar 
inte har skett eller dokumenterats i tillräcklig utsträckning. Revisionen påpekar 
att det i ett fåtal ärenden inte finns någon genomförandeplan, dokumentation 
av barnets eller vårdnadshavarens medverkan i framtagandet av 
genomförandeplan saknas, att kontakter mellan barnet och socialsekreteraren 
inte dokumenterats eller gjorts med den frekvens som föreskriv samt att 
överväganden inte har genomförts inom lagstadgad tid. 
 
Socialnämnden vill påtala att kontakter mellan socialsekreterare och barnet sker 
med nödvändig frekvens i enlighet med 6 kap. 7 c § andra stycket SoL.  
”Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den 
omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och 
önskemål.” I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:11, 7 kap.) anges att 
en bedömning av hur ofta besök ska göras bör göras fortlöpande. 
Socialnämnden menar att det därför inte är möjligt att göra en granskning 
utifrån om antalet uppgår till minst fyra personliga besök i hemmet. 
 
För att säkerställa att uppföljning och kontroll av enskilda placeringar sker och 
dokumenteras i tillräcklig utsträckning planerar Socialnämnden att senast den 
30 september 2021 ta fram processkartor för uppföljning och kontroll av 
enskilda placeringar samt fastställa en rutin för uppföljning och kontroll av 
enskilda placeringar. Rutinen kommer bland annat att innehålla vilket ansvar 
gruppledare har att kontrollera handläggning och dokumentation till exempel 
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att överväganden sker som föreskrivet. Socialnämnden har även påbörjat ett 
arbete med att säkerställa att överväganden inte tappas bort vid överlämning av 
ärende mellan enheter. 
 
 

Aktiva åtgärder inom området kvalitet 

Revisionens bedömning är att aktiva åtgärder ej vidtagits inom området kvalitet. 
Revisionen påpekar att det inte finns några styrande dokument för 
egenkontroll på individnivå och att det saknas systematisk i egenkontrollen. 
 
Som revisionen redovisar har gruppledare regelbundet genomgångar med 
handläggare i ärendena vilket är en del av egenkontrollen. Som nämnden angett 
ovan kommer en rutin och granskningsprotokoll för dessa genomgångar att tas 
fram. Utöver dessa regelbundna genomgångar anser Socialnämnden att 
ytterligare systematiska egenkontroller behöver komma till stånd för att så 
tidigt som möjligt upptäcka brister och åtgärda dessa. Socialnämnden kommer 
därför att senast den 31 oktober 2021 fastställa en rutin avseende systematisk 
egenkontroll.  
 
 

Uppföljning och kontroll av verksamheternas kvalitet 

Revisionens bedömning är att uppföljning och kontroll av verksamhetens 
kvalitet inte har skett i tillräcklig utsträckning. Revisionen påpekar att 
uppföljning och utvärdering inte sker systematiskt och att det inte finns någon 
dokumenterad rutin för den ekonomiska uppföljningen av köp av externa 
platser.  
 
Socialnämnden planerar att ta fram de kvalitetskrav som ska ställas på 
verksamheterna senast den 30 juni 2021. Då ska även en kartläggning för 
processen Direktupphandla verksamheter vara genomförd och rutiner för 
processen ska finnas fastställda. Direktupphandlingen gäller verksamheterna 
HVB, stödboende, skyddat boende och organisationer för konsulentstödda 
familjehem.  
 
För att säkerställa att uppföljning och kontroll av jour- och familjehem, 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner kommer en processkartläggning 
genomföras under våren. Processkarta och rutin planeras finnas på plats senast 
den 30 april. 
 
Socialnämnden planerar även att kartlägga processen Följa upp verksamheter 
samt fastställa rutiner för processen senast den 30 september 2021. I den 
processen ingår verksamheter som upphandlats med ramavtal eller 
direktupphandling. I det arbetet ingår att ta fram vad som ska följas upp och 
hur och när det ska följas upp liksom en översyn av de uppföljningar som 
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genomförs idag till exempel den ekonomiska månadsuppföljningen av externa 
placeringar.  
 
 

Granskningsområde i internkontrollplan 

Socialnämnden planerar att pröva hur uppföljning och kontroll inom 
granskningsområdet kan inkluderas i kommande års internkontrollplan. 
 
 
 
 
 
Carina Toro Hartman 
Socialnämndens ordförande 
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