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Socialnämnden 
 

Svar på rapport från kommunrevisorerna avseende 
granskning av socialnämndens uppföljning av placerade 
barns skolgång och hälsa 

Sammanfattning 

Utifrån sin riskanalys för år 2021, har de förtroendevalda revisorerna  
beslutat att ge KPMG i uppdrag att granska socialnämndens uppföljning av  
placerade barns skolgång och hälsa. Det övergripande syftet med  
granskningen är att konstatera om kommunen har en fungerade 
uppföljning avseende placerade barns skolgång och hälsa. 
 
Kommunrevisorernas sammanfattande bedömning är att Karlskoga 
kommun inte säkerställer en fungerande uppföljning av placerade barns 
skolgång och hälsa. I granskningen har det framkommit allvarliga brister i 
nämndens uppföljning. Kommunens revisorer har också noterat brister i 
nämndens ledningssystem och arbetet med att hålla ledningssystemet 
uppdaterat på ett sätt som säkerställer verksamhetens kvalitet. I 
granskningen framkommer att det i viss mån finns framtagna rutiner för 
att säkerställa barns skolgång och hälsa men att rutinerna inte hålls 
uppdaterade i ledningssystemet. Det säkerställs heller inte att rutiner 
efterföljs fullt ut. Kommunens revisorer ser därmed brister i nämndens 
systematiska kvalitetsarbete.  
 
Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas 
socialnämnden att: 
 
Säkerställa att ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i  
syfte att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Bland  
annat genom: 

• Hälsoundersökning/läkarundersökning genomförs innan placering 
• Vårdplan utformas innan placering  
• Genomförandeplan finns och uppdateras 
• Konsultationsdokument avseende hälsa samt skola används innan  

placering samt vid uppföljning 
 
Kartlägga bakgrunden till att placerade barns återupptagna skolgång tagit 
längre tid än 15 dagar och säkerställa genom uppdaterade rutiner och 
egenkontroller att denna tid minskas.  
 
Utforma samverkansrutiner och arbetsprocesser mellan barn – och 
utbildningsnämnd och socialnämnden för att säkerställa obruten skolgång.  
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Socialförvaltningens kommentarer och åtgärder 
KPMG:s granskning syftar till att granska om kommunen har en fungerande 

uppföljning avseende placerade barns skolgång och hälsa. 

Utifrån det övergripande syftet avser rapporten att besvara samt belysa följande  

frågeställningar: 

 

• Vilka riktlinjer och rutiner finns för att säkerställa samt följa upp 

skolgången för barn och unga som placerats i familjehem eller HVB-

hem? 

 

• Vilka riktlinjer och rutiner finns för att säkerställa samt följa upp att 

placerade barn och unga har möjligheten att utveckla god hälsa? 

 

• Finns samverkan mellan socialnämnden och utbildningsnämnden med 

sikte på placerade barns skolgång och hälsa? 

 

• Finns samverkan med externa aktörer med sikte på placerade barns 

skolgång och hälsa? 

 

Utifrån rapportens bedömning och slutsatser rekommenderas ett antal 

förbättringsområden som i stort handlar om att förbättra det systematiska 

kvalitetsarbetet för att fortlöpande kunna säkerställa och utveckla 

verksamheten.  

 

Socialförvaltningen, hädanefter kallad förvaltningen, delar rapportens slutsats 

att det finns brister i kvalitetsarbetet. En orsak till det är att förvaltningen har 

ett kvalitetsledningssystem som fortfarande ligger i det gamla intranätet. Ur 

medarbetarnas perspektiv upplevs detta inte som ett verktyg som är användbart 

i det dagliga arbetet av flera skäl. Det är svårt att navigera i kvalitetssystemet 

och sökfunktionen upplevs inte som användbar. Detta har lett till att 

medarbetarna skapat andra sätt att förvara upprättade rutiner på, i exempelvis 

Teams eller i en gemensam mapp på G:// i utforskaren.  

Det gör att rutinerna för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete idag inte finns 

samlat på ett ställe. Kommunen har upphandlat ett nytt ändamålsenligt 

kvalitetsledningssystem, detta håller på att implementeras. 

  

En annan orsak är att personella resurser saknas inom verksamheten för att 

hålla riktlinjer och rutiner i ledningssystem uppdaterade. Personalen har 

prioriterat sina ärenden och utrymme att uppdatera rutiner och riktlinjer har 

inte funnits de senaste åren. Genomlysningen, som Ensolution genomförde 

under hösten 2021, visade på en mycket hög ärendebelastning vilket ytterligare 

kan förklara att rutiner och riktlinjer inte hållits uppdaterade.  

 

Granskningen som genomförts av KPMG innehöll, förutom att granska 

riktlinjer och rutiner, även en slumpvis granskning av tio akter rörande 

placerade barn. Den gick till som så att några ärenden valdes ut och granskades 
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på ett Teams-möte där revisorerna ställde ett antal frågor om dessa ärenden. De 

var frågor av typen ”Finns en vårdplan upprättat i detta ärende?”, handläggarna 

har då läst i ärendena och därefter svarat på frågan.  

Vid några tillfällen har dokument varit svåra för handläggarna att snabbt hitta. 

Då har revisorerna tolkat det som om att något sådant dokument inte finns i 

ärendet. Handläggarna har upplevt detta som mindre bra då man antagligen 

kunnat hitta dokumentet om handläggarna hade fått mer tid, särskilt då 

avsaknaden av dokument lett till att man formulerat sig som att det finns brister 

i arbetssättet. 

 

Förvaltningen vill även redovisa det kvalitetsarbete som inte nämns i rapporten 

men som genomförs gällande placerade barn och ungdomar. Det är ett ständigt 

pågående arbete genom att planeringsdagar genomförs då bland annat 

verksamhetsplan upprättas med utvecklings- och aktivitetspunkter. Uppföljning 

av denna sker sedan två gånger per år. Vid planeringsdagarna diskuteras 

verksamhetsfrågor för att bland annat säkerställa kvaliteten och utveckla 

verksamheten. Varje vecka genomförs möten i arbetsgrupperna där ärenden 

och rutiner diskuteras och förbättras, upptäcks en brist så rättas rutinen till.  

 

Förvaltningen vill även ge en bild av vad som kan vara orsaken till att vissa 

aktiviteter runt de placerade barnen sker i efterhand eller inte går att genomföra 

utifrån fastslagna rutiner eller stundtals även gällande obligatoriska moment. 

Det är viktigt utifrån att det verkliga livet tyvärr inte alltid låter sig styras av 

rutiner och riktlinjer.  

 

Revisorerna har utifrån sin bedömning och slutsatser lämnat ett antal 

rekommendationer till förvaltningen att arbeta vidare med. Det handlar främst 

om att förvaltningen säkerställer att ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete 

bedrivs i syfte att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Rekommendationerna framgår nedan i kursiv stil. 

 

Hälsoundersökning/läkarundersökning genomförs innan placering  

Det finns en överenskommelse med Region Örebro län om 

läkarundersökningar inför placering. Det pågår ett arbete med att implementera 

denna överenskommelse i länet. Karlskoga kommun har kommit långt i detta 

arbete och genomför många hälso- och tandvårdsundersökningar. 

Förvaltningen har ett gott samarbete med Barnmottagningen i Karlskoga som 

ansvarar för dessa hälsoundersökningar.  

 

Orsaker till att det ibland inte går att genomföra en hälsoundersökning innan 

placering kan vara följande: 

• Tiden för läkarundersökningen inträffar efter att placeringen är gjord 

och att barnet/en är placerade i annan del av landet. 

• Placeringen måste genomföras snabbt då skyddsbehovet hos barnet/en 

är stort. 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 4(6) 

Socialförvaltningen 2022-05-20 SN 2022-00064 
Handläggare  
Torbjörn Täpp 

 

 

Vårdplan utformas innan placering  

Vårdplan är en del av utredningen och tas fram senast när utredningen 
avslutas. 

 

Exempel på orsak till att vårdplan ibland inte kan färdigställs före 
placering: 

• Om placering görs under utredning så tas vårdplan fram senast när 
utredningen avslutas, i stället tas ett tillfälligt uppdrag till 
vårdgivaren fram vid placeringstillfället. 
 

Genomförandeplan finns och uppdateras 

Utifrån strukturen i BBIC ska genomförandeplan upprättas senast två 
veckor efter att placeringen påbörjats. Den följs sedan upp och uppdateras 
var sjätte månad i samband med att vården övervägs.  

 

Exempel på orsak till att genomförandeplan inte upprättats senast två 
veckor efter placering: 

• Vid granskningstillfället saknades genomförandeplan i ett ärende. 
Skälet till detta var att det inte gått att få till ett möte för 
upprättande av en sådan inom två veckor. Om placering gjorts 
under utredningstiden finns precis samma förfarande som för 
vårdplanen. Ett tillfälligt uppdrag till vårdgivaren upprättas. 

 

Konsultationsdokument avseende hälsa samt skola används innan 
placering samt vid uppföljning.  
Utlåtande från skolan tas regelmässigt in under utredningen vid samtliga 
utredningar. Sedan tre år tillbaka har förvaltningen i placeringsärenden 
som rutin att begära utlåtande från skolan en gång om året och en gång om 
året har förvaltningens ett fysiskt uppföljningsmöte med skolan.  
 
När det gäller uppföljning gällande skolgång så saknades det i två av de tio 
ärenden som granskades. Här har kontakt med skolan i stället tagits och 
ett uppföljningsmöte genomförts gällande dessa två ärenden. Vid sådan 
uppföljning används inte konsultationsdokumentet ”Utlåtande från 
skolan” 
 
När det gäller uppföljning av hälsa visar granskningen av akter att 
konsultationsdokument enbart använts i en av tio granskade ärenden.  
 
Orsak till att förvaltningen tidigare inte använt sig av 

konsultationsdokumentet vid uppföljning av placerade barns hälsa är att 
det i grunden är ett uppdrag för familjehemmen som formuleras i 
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genomförandeplanen. Familjehemmets hälsokontakter runt barnet följs då 
upp vid de regelbundna uppföljningarna. 
 
Förvaltningen har nu bestämt att konsultationsdokumentet gällande 
placerade barns hälsa ska användas minst en gång per år i samband med 
uppföljningen av vården, denna rutin är således ny och har inte fått fullt 
genomslag ännu.  
  
Kartlägga bakgrunden till att placerade barns återupptagna skolgång 
tagit längre tid än 15 dagar och säkerställa genom uppdaterade 
rutiner och egenkontroller att denna tid minskas. 
Målet är att barn som placeras ska kunna ha en obruten skolgång. Detta 
innebär att det ska gå så kort tid som möjligt tills barn börjar i en ny skola. 
Det finns dock inget lagkrav på hur snart skolan ska påbörjas vid 
placering.  
 
Exempel på orsak till att återupptagen skolgång dröjer: 

• När återupptagen skolgång dröjer finns det framför allt två skäl, 
oftast rör det sig om behov hos barnet som gör att det dröjer med 
skolgången. Ett barn som lyfts från en svår situation kan ha andra 
initiala behov som behöver tillgodoses.  
Det andra skälet att skolgången dröjt beror i stort på att det inte 
gått att få till tider för överlämnande av information till den nya 
skolan. Förvaltningens erfarenhet är att när barn byter skola inom 
kommunen så fungerar den obrutna skolgången mycket bra. När 
bytet ska ske till andra kommuner är prioriteringen hos andra 
kommuner inte alltid lika hög som inom Karlskoga kommun. 

 
En rutin att i placeringsärenden dokumentera bedömning om barn har 
behov som gör att skolgången behöver starta senare ska arbetas fram och 
tydliggöras i journal. 
 
Utforma samverkansrutiner och arbetsprocesser mellan barn – och 
utbildningsnämnd och socialnämnden för att säkerställa obruten 
skolgång. 
Samverkansrutin för detta finns framtagen. Den är dock i behov av att 
uppdateras och åter göras känd inom skolan, då de är en större 
organisation än socialtjänstens enhet Barn och unga. Det är inte sällan att 
barn placeras i andra kommuner och där finns inga gemensamma rutiner 
framtagna av naturliga skäl. Däremot försöker förvaltningen alltid att få 
ett samtycke från vårdnadshavare för att informera den tidigare skolan att 
ett barn placeras och till vilken skola de ska lämna information. Detta är 
inte alltid möjligt då vårdnadshavare kan vara oanträffbara av olika skäl. I 
de fallen försöker förvaltningen alltid att lösa detta genom att 
familjehemmet kontaktar den nya skolan som i sin tur kontaktar barnets 
tidigare skola.  
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Kontakt har tagits med skolförvaltningen för att tillsammans göra ett 
omtag med det samverkansdokument som togs fram för ett antal år sedan. 
 

Avslutningsvis  

Förvaltningen delar inte vissa av revisionsrapportens slutsatser. Exempel 

på detta är att revisionsrapporten pekar på att saker som inte gjorts i rätt 

tid eller följt rutiner handlar om försummelser eller dålig kontroll på 

rutiner. Det handlar i stor utsträckning, som förvaltningen försökt visa i 

förvaltningens svar, på att det verkliga livet inte alltid låter sig styras av 

rutiner och riktlinjer. Däremot delar förvaltningen revisionens synpunkter 

på att det behövs ett förbättringsarbete gällande att uppdatera rutiner och 

för att säkerställa att all personal känner till var dokumenten finns och hur 

de ska användas. Förvaltningen anser att det behövs resurser efter 

behovet så att rutiner och riktlinjer kan upprätthållas. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av 
socialnämndens uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. 
 
Rapporten: Granskning av uppföljning av placerade barns skolgång och 
hälsa 
 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-23 
 

 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens svar som sitt eget och 
expedierar det till kommunens revisorer 

Helén Willyams 
Förvaltningschef 

Torbjörn Täpp 
Områdeschef 

 

Expedieras till 
Kommunens revisorer  


