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§ 14  Dnr 2014.210 751   
 
Yttrande över revisionsrapporten – placeringar av barn och 
unga 
 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
om kommunens placeringar av barn och unga bedrivits på ett ändamåls-
enligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.  
 
Beredning 
 
AU § 105/2014 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar lämna yttrande till kom-
munens revisorer enligt bilaga. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Yttrande till kommunens revisorer lämnas enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunens revisorer 

Justering (sign) 
 



YTTRANDE 

2014-12-29 Dnr 2014.210-751 
Socialnämnden 

Kommunens Revisorer 

Revisionsrapport – placeringar av barn och unga 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC 
granskat om kommunens placeringar av barn och unga bedrivits på 
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna har i skrivelse 2014-10-30 begärt svar från socialnämn-
den senast den 31 januari 2015 om vilka åtgärder nämnden planerar 
att vidta med anledning av granskningen.  

PwC rekommenderar att följande åtgärder vidtas 

 

Bakgrund 
PWC bedömer att den strategiska styrningen i form av policy, mål 
och villkor endast i vissa delar är tillräcklig. Mål har visserligen 
upprättats för verksamheten, men det saknas en uttalad viljeinrikt-
ning från nämnden i form av strategi för verksamheten.  

Under 3.2.2  beskrivs detta tydligare. ”När det gäller rekrytering av 
familjehemsföräldrar visar granskningen att det saknas målsättning-
ar och strategier som exempelvis beskriver hur rekryteringen av fa-
miljehem ska gå till eller hur många utredda familjehem som ska 
finnas redo att ta emot placeringar.”  

Kommentar 
Strömsunds kommun har i december 2014 9 stycken ”egna” familje-
hem. För att utveckla kvaliteten i arbetet med att rekrytera, utreda 
och utbilda familjehemmen inrättar kommunerna i Jämtlands län 
från och med 2015-01-01 ett gemensamt Familjehemscentrum. 
Strömsunds kommun kommer att avropa platser hos Familjehems-
centrum när det finns ett barn som ska placeras i ett eget familjehem. 

Upprätta policy/strategi för placering av barn och unga 
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Familjehemscentrum svarar för matchningen av barn och lämpligt 
familjehem.  
 
I samband med bildandet av Familjehemscentrum kommer avtal att 
tecknas med Östersunds kommun. Eftersom Östersunds kommun 
har byggt upp kunskap, erfarenhet och ett fungerande arbetssätt 
inom området, kommer centrumet att byggas upp utifrån den orga-
nisationen. Trots det är det nödvändigt att det upprättas styrande 
dokument, som till exempel strategier eller riktlinjer till stöd för de 
handläggare som ska arbeta där.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bakgrund 
PwC bedömer att det saknas dokumentation av de rutiner som till-
lämpas för att säkerställa att kartläggning av behov samt rätt stöd 
och utbildning ges utifrån uppdragets karaktär. 
 
Kommentar 
Några handläggare i länet har utbildats för att kunna erbjuda Social-
styrelsens grundutbildning till familjehemsföräldrar. En av kommu-
nens handläggare har även medverkat i genomförandet av utbild-
ningen ”Ett hem att växa i.” 
   
En viktig del av Familjehemscentrums uppdrag blir att svara för in-
ventering av utbildningsbehov hos familjehemsföräldrarna, samt att 
genomföra riktade utbildningsinsatser. 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
Nämndens kontroll över kostnader inom området bedöms inte vara 
tillräcklig. Bedömningen baseras på de senaste årens budgetutfall. 
 

Utveckla uppföljningen och kartläggningen av familjehemmens 
behov av stöd och utbildning. 
 
Utveckla rutiner som säkerställer att uppdragstagare får rätt ut-
bildning och stöd.  

Nämnden bör överväga om det finns ett samband mellan de bud-
getavvikelser som verksamheten uppvisat de senaste åren och 
bristande styrning av verksamheten. 
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Kommentar 
 
Barn som genom anmälan/ansökan blir aktuella för utredning och 
som efter avslutad utredning bedöms ha behov av stöd och skydd 
har enligt socialtjänstlagen rätt att få det. När behoven inte längre 
kan tillgodoses i hemmet behöver stödet/skyddet ges under andra 
former som i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende 
(Hvb). Det är inte möjligt att förutse hur många flickor och pojkar 
det kan innebära årligen, vilket behov av stöd/skydd som kan fin-
nas eller hur långa placeringar det kan bli frågan om.  
 
Individ och familjeomsorgen följer kontinuerligt upp kostnaderna 
för olika placeringar. Kostnad barn- och ungdomsvård ligger lägre 
än till exempel Östersunds kommun, Ragunda kommun och Bräcke 
kommun. Kostnaderna för institutionsvård barn och unga är ej hel-
ler särskilt höga eller anmärkningsvärda i förhållande till behov. 
Kostnader för familjehemsvård barn och unga är inte heller höga 
jämfört med liknande kommuner och flera kommuner i Jämtland. 
Däremot är kostnaderna högre för öppna förebyggande insatser. En 
medveten satsning av verksamhetsnämnden har genomförts för 
barn och unga. Satsningen får ses som långsiktig. 
 
Kostnadsutvecklingen rapporteras månatligen till socialnämnden. 
Av de tabeller som visar kostnadsutvecklingen inom familjehems- 
och institutionsvård framgår att budgetbeloppen har varit oföränd-
rade eller till och med sänkta under åren 2009 till 2013, trots att 
kostnaderna har ökat. Detta i synnerhet för institutions- och familje-
hemsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU). Det är först nu, inför 2015 års budget, som budgetbe-
loppen har justerats till en mer rimlig nivå. Under flera år har 
nämnd och förvaltning påtalat behov av ökade anslag till barn och 
unga samt vuxna. Genom tilldelade medel och intern omfördelning 
är förutsättningarna bättre än på många år. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
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