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1 Sammanfattning 
Vi har av Karlskoga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
socialnämndens uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt lyft fram att forskning och offentliga 
utredningar visat på brister i placerade barns skolgång och hälsa. I Socialstyrelsens 
rapport ”Vård och omsorg om placerade barn” framgår att barn och unga som är 
placerade i den sociala barn- och ungdomsvården riskerar att inte ges samma 
möjligheter som andra barn till ett gott vuxenliv. Bland de 17-åringar som placerades 
före 10 års ålder hade endast sex av tio grundläggande behörigheter till gymnasiet. Det 
är oroande eftersom utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett gott vuxenliv. 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en fungerade uppföljning 
avseende placerade barns skolgång och hälsa. 
Vår sammanfattande bedömning är att Karlskoga kommun inte säkerställer en 
fungerande uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. 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. Vi har vidare 
noterat brister i nämndens ledningssystem och arbetet med att hålla ledningssystemet 
uppdaterat på ett sätt som säkerställer verksamhetens kvalitet. Det säkerställs heller 
inte att rutiner efterföljs fullt ut och det har framkommit brister i nämndens uppföljning. 
V i ser därmed brister i nämndens systematiska kvalitetsarbete.  
 
Utifrån de bedömningar vi gjort lämnar vi följande rekommendationer: 
— 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 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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2 Bakgrund 
Vi har av Karlskoga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
socialnämndens uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt lyft fram att forskning och offentliga 
utredningar visat på brister i placerade barns skolgång och hälsa. I Socialstyrelsens 
rapport ”Vård och omsorg om placerade barn” framgår att barn och unga som är 
placerade i den sociala barn- och ungdomsvården riskerar att inte ges samma 
möjligheter som andra barn till ett gott vuxenliv. Bland de 17-åringar som placerades 
före 10 års ålder hade endast sex av tio grundläggande behörighet till gymnasiet. Det 
är oroande eftersom utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett gott vuxenliv. 
Vidare har placerade barn sämre hälsa i högre utsträckning än andra barn. Exempelvis 
påpekas i rapporten att tio gånger fler barn och unga som är placerade i HVB-hem har 
vårdats för självskadehandling. För barn och unga i familjehem är andelen sju gånger 
högre än för barn och unga i befolkningen. 
I rapporten Placerade barns skolgång och hälsa lyfter Socialstyrelsen och Skolverket 
fram att det krävs samverkan mellan socialtjänst och skola för att barn och unga i 
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) ska få det stöd de behöver utifrån 
sina specifika behov. 
Karlskoga kommuns revisorer bedömer att det kan finnas en risk att barn och unga 
som placerats i familjehem eller HVB-hem inte får det stöd de behöver utifrån sina 
specifika behov och att konsekvenserna då kan bli allvarliga. Kommunens revisorer har 
i sin riskanalys bedömt att kommunens rutiner avseende uppföljning av placerade barn 
behöver granskas. 

3 Syfte 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en fungerade 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? 
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3.1 Avgränsning 
Granskningen omfattar placerade barns skolgång och hälsa. Granskningen 
innefattar inte ensamkommande barn och ungdomar.  

3.2 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Socialtjänstlagen, (2001:453) 
— Skollagen, (2010:800) 
— Socialtjänstförordningen, (2001:937) 
— Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
— Socialstyrelsens föreskrift ”Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem 

eller hem för vård eller boende”, SOSFS 2012:11 
— Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 
— SAMS Samverkansrutin mellan skola och socialtjänst utarbetad av Socialstyrelsen, 

Skolverket samt specialpedagogiska skolmyndigheten 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

3.3 Metoder 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med enhetschef, samt fyra 
barnhandläggare (varav en med inriktning mot barn och unga placerade i HVB) samt 
dokumentstudier av: 

- Rutin för uppföljning av barn/ungdomar placerade utanför hemmet 
- Hälso- och tandhälsoundersökning i samband med att barn och unga placeras 

utanför det egna hemmet samt placera barns hälsa under placeringstid’ 
- Samverkansrutin vid familjehemsplacering och institutionsplacering” från 2014. 
- Överlämningsdokument 

I granskningen har också innefattats att granska ett urval om tio placeringsärenden. 
Rapporten har faktakontrollerats av enhetschef. 

3.4 Lagar som styr placering av barn och unga  
Socialtjänstlagen 

Socialnämnden ska, enligt socialtjänstlagen, sörja för den som behöver vårdas eller bo 
i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende, eller 
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stödboende. Tillgång till familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden 
ansvarar varje kommun för. När ett barn placeras ska det i första hand övervägas om 
barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Det bästa för barnet ska 
alltid beaktas.  
Utan ett medgivande får inte ett barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett 
enskilt hem som inte tillhör någon av vårdnadshavarna. Utredning av förhållandena i 
det tilltänkta familjehemmet ska ske och utbildning för familjehemmet ska 
tillhandahållas av socialnämnden. Vidare har familjehemmet rätt till stöd från 
socialnämnden. 
Socialnämnden ska medverka till att placerade barn får god vård och fostran och i 
övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, verka för att de får lämplig utbildning, verka för 
att de får den hälso- och sjukvård som de behöver samt lämna vårdnadshavarna råd 
och stöd.  
Vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller 
hem för vård eller boende ska följas noga av socialnämnden. Det ska ske genom 
regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, enskilda 
samtal med barnet eller den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet 
eller den unge i sitt hem, och genom samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden 
ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala 
beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. 
En särskild socialsekreterare ska utses av socialnämnden som ansvarar för 
kontakterna med barnet eller den unge. Besök hos barnet eller den unge ansvarar 
socialsekreteraren för och ska ske regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån 
barnets eller den unges behov och önskemål. 
Minst en gång var sjätte månad ska det övervägas om vården fortfarande behövs och 
hur vården bör inriktas och utformas. Vid placering av ett barn i samma familjehem 
under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga 
om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden.  
Skollagen  

Enligt skollagen är skolan som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter till 
elevens nya skola under vissa förutsättningar, exempelvis vid placering. Skyldigheten 
att lämna över uppgifter gäller när en elev byter skolenhet inom samma skolform eller 
byter skolform. Den nya skolan ska tillhandahållas de uppgifter som behövs för att 
underlätta övergången för eleven. 
Föreskrift (2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

För att säkerställa att socialtjänstens insatser lever upp till de lagar, förordningar och 
mål som gäller för verksamheten ska det finnas ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete som motsvarar kraven enligt föreskrift (SOSFS 2011:9). Av föreskriften 
framgår att ledningssystemet ska vara anpassat för verksamhetens inriktning och 
omfattning och vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
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verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet, såväl huvudprocesser 
som delprocesser. Inom ramen för ledningssystemet ska riskanalyser och 
egenkontroller utföras. Därutöver ska verksamheten ta emot klagomål och synpunkter 
som sedan ska utredas, sammanställas och analyseras för att sedan vidta de åtgärder 
som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska vara tillgängligt 
för all personal i verksamheten och en kvalitetsberättelse ska upprättas årligen där 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

3.4.1 Stöd för samverkan 
SAMS 

SAMS (Samverkan socialtjänst skola) är ett stöd utvecklat av Socialstyrelsen, 
Skolverket och specialpedagogiska skolmyndigheten för att underlätta samverkan 
mellan socialtjänsten och skolan. Dokumentet är framtaget för att säkra placerade barn 
och ungas rätt till utbildning och skolgång som andra barn och unga. SAMS-stödets 
övergripande syfte är att säkerställa en oavbruten skolgång för placerade barn och 
unga när placeringen medför skolbyte och ska ses som ett stöd för kommunernas 
arbete med att tillämpa gällande reglering. SAMS-stödet är indelat i fyra delar, inför 
placering, under placering, inför avslut, samt uppföljning. 

4 Resultat av granskningen  
4.1 Organisationen  

Karlskogas socialförvaltning omfattar vård- och omsorg, funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg. Inom ramen för denna granskning har vi valt att avgränsa 
oss till enheten för barn och unga (se figur 1) som organiseras inom individ- och 
familjeomsorg. Enheten för barn och unga hanterar ärenden som avser barn upp till 
och med 20 år.  
Inom enheten barn och unga finns mottagningsgruppen som är består av tre 
socialsekreterare. De ansvarar för inkommande orosanmälningar, ansökningar samt 
ovissa yttranden. Vidare finns det en utredningsgrupp som i nuläget består av elva 
handläggare, de utreder ansökningar och anmälningar och fattar beslut om till exempel 
placering. Biståndsgruppen består av barnhandläggargruppen, boendegruppen och 
öppenvårdsgruppen. Denna grupp omfattar 15 handläggare varav tre barnhandläggare 
som är inriktade mot att följa upp familjehemsplacerade barn och en handläggare som 
följer upp barn placerade på institution (HVB). Familjehemsgruppen består av fyra 
handläggare. Deras roll är att rekrytera, utbilda, utreda och stötta familjehemmen där 
barnen är placerade. Vidare finns det en arbetsgrupp om ca åtta anställda som riktar 
sig till ungdomar på hemmaplan. De arbetar med ungdomar och deras familjer ibland 
efter att barnet tidigare varit placerade.  
Nedan redovisas (figur 1) en illustration av organisation.  
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                 Figur 1.  

4.2 Rutiner kring arbetsflöde och uppföljning   
I granskningen ingår att genomföra en dokumentstudie av riktlinjer och rutiner som 
används i samband med placeringen och uppföljningen av placerade barn och unga. Vi 
har därför inhämtat rutiner och riktlinjer som bedömts av verksamheten som relevanta 
för granskningsområdet. De dokument som inledningsvis tillsänts oss har kompletterats 
i omgångar under granskningens gång då vi ställt oss frågande till relevans och 
aktualitet av de dokument som inkommit. I intervjuerna har vi också slagits av att de 
intervjuade inte alltid känner till de dokument som vi fått oss tillsända.  

Vi har kontaktat verksamhetsansvarig angående det faktum att dokumenten som 
inkommit inte alltid varit aktuella, relevanta och kända av de intervjuade. 
Verksamhetsansvarig har svarat att de dokument som inledningsvis tillsändes oss har 
hämtats från verksamhetens ledningssystem som rätteligen ska innehålla aktuella 
rutiner, riktlinjer och beskrivna arbetsprocesser med mera. Under tiden granskningen 
pågått har verksamhetsansvarig fått klart för sig att alla i verksamheten inte använder 
ledningssystemet som informationskälla utan i stället förekommer nätverksmappar med 
lokalt reviderade rutiner, som inte finns upptagna i ledningssystemet. Förklaringen till 
denna situation beskrivs bero på att ledningssystemet inte har uppdaterats på lång tid, 
då förvaltningen planerar att upphandla och införa ett nytt verksamhetssystem. Det 
innebär enligt verksamhetsföreträdaren att det ledningssystem som för närvarande är i 
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drift och ska innehålla aktuella rutiner och beskrivna arbetsprocesser med mera inte är 
helt tillförlitligt.  

4.2.1 Rutin uppföljning av placerade barn 
Vi har tagit emot två versioner av dokumentet ’Rutin för uppföljning av barn/ungdomar 
placerade utanför hemmet’ från 2014. Den senare versionen innehåller revideringar i 
form av tillagd information men den reviderade rutinen har, som beskrivits innan, inte 
uppdaterats i ledningssystemet.  

Dokumentet beskriver rutiner för barn som är i behov av vård utanför det egna 
hemmet. Rutinen gäller för barn/ungdom som placeras i familjehem, jourhem eller hem 
för vård eller boende (HVB). I dokumentet framgår att uppföljningen ska omfatta bland 
annat den unges hälsa och skolgång.  

I den reviderade versionen av ’Rutin för uppföljning av barn/ungdomar placerade 
utanför hemmet’ framgår utförligare rutiner vid placering av familjehem och HVB hem. 
Enligt dokumentet ska det ske avstämning mellan utredare från utredningsgruppen och 
barnhandläggare från barngruppen. I mötet används en checklista för att ge stöd om 
insatser inför placering såsom att barnet ska genomgå en hälso/läkarundersökning och 
att skolan har blivit informerad kring barnets placering. Därefter ska en 
genomförandeplan utformas. Vidare ska enligt det reviderade dokumentet ske en 
uppföljning var 6:e månad med hjälp av BBIC-dokumentet ’Uppföljning av vård’. 
Ansvarig socialsekreterare har även ansvaret att träffar barn under 18 år enskilt sex 
gånger per år.  

Enligt de intervjuade görs inledningsvis en vårdplan gemensamt mellan 
utredningsgruppen, barnet/ungdomen och föräldrarna inför en familjehemsplacering. 
Vårdplanens innehåll och mål ska sedan konkretiseras i en genomförandeplan som 
utformas av barnhandläggarna när barnet/ungdomen är placerade. Sker placeringen 
med stöd av LVU finns alltid en vårdplan som bilaga till utredningen som är underlag 
för rättens beslut om vård. 

Vid placering i HVB och i tilldelas dem placerade en särskild utsedd handläggare som 
den kan kontakta vid frågor och oro mm och som följer upp placeringen. För barn 
placerade i familjehem är den barnhandläggare som utses, för ungdomar 
(företrädelsevis är det ungdomar som placeras i HVB) finns en särskild utsedd 
handläggare som följer ungdomen. Genomförandeplan ska upprättas inom tre veckor 
från placeringen. Handläggaren ger HVB-hemmet en muntlig genomgång kring 
vårdbehovet samt låter boendet ta del av utredningen och vårdplanen samt andra 
dokument som anses vara väsentliga.  

Enligt det reviderade dokumentet framgår att området hälsa följs upp noggrant under 
första tiden. Enligt intervjuade ska personal vid HVB-hemmet vid placering i HVB göra 
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en genomförandeplan utifrån vårdplanen. Därefter revideras genomförandeplanen av 
barnhandläggarna. Av genomförandeplanen ska konkreta målsättningar för sex 
månader framgå. I samband med uppföljningen utformas ett uppföljningsdokument 
(innehåller vanligtvis mål) tillsammans med barnet/ungdomen och utredaren.  

4.2.2 Hälsa och samverkan med Region Örebro 
Enligt dokumentet ’Rutin för uppföljning av barn/ungdomar placerade utanför hemmet’ 
ska socialförvaltningen inhämta kontinuerlig information om barnets fysiska och 
psykiska tillstånd från barnet självt och familjehemsföräldrarna resp. personal vid HVB-
hem. Likaså ska planerade hälso- och sjukvårdsinsatser (inklusive tandvård) följas upp 
genom fortlöpande kontakt med yrkesverksamma inom området. Därtill ska behovet av 
individuell plan tillsammans med hälso- och sjukvården övervägas. 

Det framgår vidare att personalen på HVB och familjehemsföräldrarna har det dagliga 
ansvaret för barnet/ungdomen. Detta innebär bland annat bistå med insatser vid behov 
av hälsa och sjukvård samt verka för en bättre hälsa i vardagen – till exempel 
barnets/ungdomens kost och motionsvanor.  

Uppföljningen av barnet/ungdomen sker enligt verksamhetens lokala arbetssätt vid 
minst sex tillfällen per år. Enligt intervjuade ska det ske genom besök eller annan 
kontakt med barnet. Intervjuade uppger att arbetsledaren från biståndsgruppen har 
huvudansvaret vid uppföljning av barnets hälsa, exempelvis att barnet gör en 
hälsoundersökning. Enligt det lokala arbetssättet ska även en avstämning mellan 
ansvarig barnhandläggare och utredningsgrupp genomföras. Detta för att säkerställa 
att hälsoundersökningen för barnet/ungdomen blir genomförd innan placering i HVB 
eller familjehem. Enligt de intervjuade genomförs inte någon egenkontroll eller 
systematisk uppföljning om de placerade barnen/ungdomarna genomgår en 
hälsoundersökning.  

Av dokumentet ’Hälso- och tandhälsoundersökning i samband med att barn och unga 
placeras utanför det egna hemmet samt placera barns hälsa under placeringstid’ 
framgår att Region Örebro län och kommunerna i Örebro län har en överenskommelse 
som reglerar regionens ansvar för placerade barns hälsoundersökningar. Syftet är att 
säkerställa att placerade barn och unga får samma goda förebyggande hälsovård och 
tandvård som andra barn. Av dokumentet framgår en rutin för hur arbetet med 
hälsoundersökningen ska genomföras. Överenskommelsen reglerar också en rad 
områden som där uppföljning ska ske på regionnivå. 

Barnhandläggarna har ansvar för att kontrollera om barnet/ungdomen är i behov av 
tandvård. I intervjuerna beskrivs dock att rutinen för tandhälsoundersökning inte alltid 
efterföljs. Enligt de intervjuade ska BBIC konsultationsdokument avseende hälsa 
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användas vid uppföljningsmöte med barnet, men den rutinen följs inte alltid. Det ställs 
dock frågor vid hembesöken om den unge varit på läkarbesök eller är i behov av det. 

4.2.3 Skola 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Karlskogas kommuns 
”Samverkansrutin vid familjehemsplacering och institutionsplacering” från 2014. 
Samverkansrutinen berör samverkan mellan socialtjänst, barnavårdscentralen (BVC), 
förskola och skola och beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan BVC, 
förskola och skola inklusive elevhälsa vid familjehemsplaceringar och 
institutionsplaceringar i Karlskoga kommun. I samband med intervjuerna framkom att 
alla handläggare inte kände till samverkansrutinen, vilket ledde till att vi stämde av 
relevansen av rutinen med verksamhetsansvarig. I avstämningen beskrevs att 
dokumentet, när det togs fram 2014, avsågs att antas i såväl socialnämnden som i 
barn- och utbildningsnämnden, men att inte någon av nämnderna har antagit 
dokumentet. Rutinen har använts sporadiskt inom socialförvaltningen men det är okänt 
vilken kännedom som finns inom skolan. 

Vid våra intervjuer beskrivs att socialförvaltningen har utformat överlämningsunderlag 
när barn/elev byter förskola/skola, som ska fungera som stöd för 
informationsöverföringen mellan avlämnande och mottagande skola. 
Överlämningsunderlagen beskrivs användas av såväl socialtjänst som skola och 
uppfattas som fungerande.  
Vidare framkommer att handläggaren ska bjuda in till gemensamt uppföljningsmöte 
med skolan minst en gång per läsår (tätare vid institutionsplacering). Inför 
uppföljningsmötet ska förskolan/skolan besvara BBIC konsultationsdokument. Enligt de 
intervjuade är denna rutin aktuell och fungerande.  
Handläggarna beskrivs arbetar tätt med ungdomsgruppen som kan erbjuda insatser på 
hemmaplan till barn och deras föräldrar. Barnet eller ungdomen som varit placerade 
nyligen och återgått till hemmet kan få en insats kallad familjestöd. 
Familjestödsinsatsen innebär ett praktiskt stöd i vardagen till såväl barnet som 
föräldern, till exempel vara med på skolmöten mm.   

4.2.4 Bedömning 
Vi kan konstatera att nämnden brister i att säkerställa att verksamheten arbetar utifrån 
aktuella och uppdaterade riktlinjer och rutiner. I granskningen har förklaringen givits att 
ett nytt ledningssystem ska införas och att det därför inte varit prioriterat att hålla det 
befintliga ledningssystemen uppdaterat. Vi vill dock framhålla vikten av att säkerställa 
att det finns ett fungerande ledningssystem för verksamheten. Skyldigheten att 
säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete är fastställd i förskriften om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete och ska fungera oavsett om nya lösningar planereras 
på sikt eller inte.  
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Utifrån dokumentet ’Rutin för uppföljning av barn/ungdomar placerade utanför hemmet’ 
bedömer vi att kommunen i viss mån har upprättat styrdokument kring hälsa i samband 
med placering av barn/ungdomar i familjehem eller HVB hem, med förbehållet att 
rutinen som handläggarna arbetar utifrån inte finns beskrivit i ledningssystemet. Av 
intervjuerna bedömer vi att det finns en viss struktur kring uppföljning och 
ansvarstagandet kring barnets/ungdomens hälsa. Rutin för tandhälsoundersökning, 
efterföljs inte enligt de intervjuade.  
Vi har inte funnit att socialtjänsten och skolan har några beskrivna samverkansrutiner 
och arbetsprocesser som är kända och följs av de inblandade utöver 
överlämningsunderlagen.   

4.3 Antal placeringar och aktgranskning 
Kommunen uppger att det i dagsläget är 48 barn placerade i familjehem och 13 barn är 
placerade i HVB-institution (hem för vård och/eller boende). 
Aktgranskning 

En del av granskningen har innefattat att genomföra en särskild aktgranskning av ett 
slumpmässigt urval av tio akter .Vi har kontrollerat om dessa tio akter innehållit korrekt 
placerings information, om hälsoundersökning genomförts inför placering, om 
formaliserat utlåtande om skolgång inhämtats inför placering, om vårdplan utformats 
inför placering, om genomförandeplan finns och om den är uppdaterad, om 
övervägande skett inom den lagliga tidsgränsen om 6 månader samt hur lång tid 
förflutit innan barnet är i reguljär skolgång. Därutöver har vi följt upp om det i samband 
med omprövning eller övervägande om fortsatt vård har inhämtats utlåtande från 
skolan, hälsovård eller tandvård.  

4.4 Stickprov  
 
 Ja Nej Delvis 
Finns fullständig placerings 
information 

10   

Har 
hälsoundersökning/läkarundersökning 
genomförts inför placering 

3 4 3 

Har formaliserat utlåtande från skola 
använts i samband med placering 

4  6 

Har vårdplan utformats inför 
placering 

8 2  

Finns genomförandeplan, är den 
uppdaterad 

8 1 1 
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Har konsultationsdokument avseende 
skolgång använts vid uppföljning 

8 2  

Har konsultationsdokument avseende 
hälsa använts vid uppföljning 

1 8 1 

Har övervägande/omprövning skett i 
tid 

9  1 

Hur lång tid innan reguljär skolgång 
är i gång 

0–7 dagar 8–14 dagar 15 eller 
mer 

 6  4 
 
Vid genomförandet av stickproven ställdes vissa frågor till aktmaterialet. Ett av dessa 
var att undersöka om det fanns fullständig planeringsinformation. Planeringsinformation 
ska innefatta uppgifter som verkställighetsdatum, personnummer, typ av placering och 
lagrum. Vid genomförandet av stickproven kunde vi notera att det fanns fullständig 
planeringsinformation för samtliga granskade akter.  

Vidare kontrollerade vi om det gjorde hälso-/läkarundersökning inför placering. Vid 
genomförandet av stickproven noterades att hälsoundersökning genomförts vid tre 
tillfällen. Det hade inte gjorts en hälsoundersökning inför placering vid fyra tillfällen. I de 
akterna som bedömts ’delvis’ framkommer att hälsoundersökningen gjordes vid första 
placeringen för flera år sedan men inte vid omplaceringstillfället. I en akt fanns 
utlåtande från tandvården men inte gällande hälsoundersökning. Och i den tredje akten 
har begäran skickats in men kontrollen har inte genomförts ännu.  

Det framgår vidare att formaliserade utlåtande från skola har använts inför placering i 
fyra av de granskade akterna. I de akter som inte använt sig av konsultationsdokument 
avseende skola fanns det noteringar om kontakt med skola och ibland även möten, 
men det har inte utgått från konsultationsdokumentet. I en av akterna där inte 
konsultationsdokument har använts har anledningen varit att barnet gick i förskola.  

Vårdplan har utformats inför placering i åtta av ärendena och saknas i två. I en av 
akterna som inte hade uträttat vårdplan inför placeringen hade en tidigare vårdplan 
använts igen. I den andra akten som saknade vårdplan hade någon plan aldrig 
upprättats eller använts. 

Konsultationsdokument avseende skola vid uppföljning har använts i åtta av de tio 
granskade akterna. I resterande två akter har ett sådant konsultationsdokument ej 
använts. I en av de granskade akterna där dokumentet inte används hade inte någon 
uppföljning skett ännu och i den andra hade inte barnet börjat i skola ännu.  

Konsultationsdokument avseende hälsa vid uppföljning har endast använts i en av de 
granskade akterna. I åtta akter har det inte använts alls och i en akt har det funnits 
kontakt med BUP men inte mot vårdcentral eller övrig sjukvård. Av intervjuer framkom 
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att familjehemmen arbetar med vårdkontakter och att kommunen får vårdinformation av 
familjehemmen. Detta kan vara en anledning till att så få konsultationsdokument 
avseende hälsa vid uppföljning har använts i de granskade akterna. 

Övervägande/omprövning i tid har skett i nio av tio granskade akter. I en akt som 
granskades hade det inte skett något övervägande eller omprövning ännu och är därför 
kategoriserad som ”delvis”.  
Avseende tid som gått innan reguljär skolgång är återupptagen kunde vi se att det tog 
0–7 dagar för sex av de tio granskade akterna. I fyra granskade akter tog det 15 dagar 
eller mer innan skolgången återupptagits.  

4.4.1 Bedömning 
Inom ramen för de aktgranskningar som gjorts bedömer vi att verksamheten behöver 
säkerställa att fastställda rutiner följs.  
Hälsoundersökning har endast genomförts i tre av de tio granskade fallen. Av de som 
bedömt som delvis genomförda har en begäran om hälsoundersökning lämnats till 
regionen men inte genomförts. I fyra fall har inte hälsoundersökning gjorts eller någon 
begäran om hälsoundersökning lämnats. Här ser vi en stor förbättringspotential. 
Vårdplan har utformats i samband med placeringen i åtta av tio akter. I två ärenden har 
således ingen aktuell vårdplan utformats inför placeringen, vilket är ett obligatoriskt 
moment.   
Genomförandeplaner förekommer i åtta av de tio granskade akterna. Vi bedömer att 
det finns förbättringspotential i säkerställandet av att genomförandeplaner förekommer 
vid samtliga placeringar av barn/ungdomar. Att utforma en genomförandeplan är ett 
obligatoriskt moment vid insatser och syftar i detta fall till att specificera hur vårdplanen 
ska förverkligas. Genomförandeplanen är familjehemmets/HBV-hemmets redskap för 
att arbeta mot placeringens mål. Vi anser att det är av stor vikt att genomförandeplanen 
utformas på ett sätt så att den ger ett handfast stöd i att nå placeringens mål. I de fall 
det är HVB-hemmets ansvar att utforma genomförandeplanen är det av stor vikt att 
nämnden säkerställer att så också sker och att den följs upp.  
Konsultationsdokument avseende hälsa/tandhälsa har endast använts i ett av tio 
ärenden. Konsultationsdokument avseende skolgång har inhämtats i fem av tio fall och 
konsultationsdokument avseende hälsa saknas i nio av tio akter. Enligt vår bedömning 
finns behov av att utveckla uppföljningen av placeringarna. Enligt verksamhetens 
rutiner har familjehemmet ansvar för vårdkontakter och informationen kommer därmed 
från familjehemmet, vilket kan förklara det svaga resultatet. Vi anser dock att 
nämndens ansvar för att själv inhämta information kvarstår. Att säkerställa 
uppföljningen genom att inhämta konsultationsdokument avseende både skola och 
hälsa är en viktig del i det arbetet.  
Vi bedömer att verksamheten säkerställer att överväganden/omprövningar sker i tid. 
Dock noterar vi att i fyra av tio av de granskade ärendena har det tagit 15 eller fler 
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dagar innan reguljär skolgång är igång vilket vi bedömer vara en hög andel. Vi föreslår 
att nämnden kartlägger vad bakgrunden till att så stor andel av de placerade barnens 
skolgång dröjer så lång tid, och säkerställer genom uppdaterade rutiner och 
egenkontroller att denna tid minskas.  

5 Rekommendationer och slutsatser 
Nämnden ansvarar för att socialtjänstens ledningssystem kan användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och ska 
utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att så sker. Rutinerna ska dels 
beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur 
ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Även rutiner för samverkan med 
andra aktörer inom och utanför organisationen ska utarbetas och fastställas. Nämnden 
ska också säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna 
och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 
Vår sammanfattande bedömning är att Karlskoga kommun inte säkerställer en 
fungerande uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. 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. Vi har vidare 
noterat brister i nämndens ledningssystem och arbetet med att hålla ledningssystemet 
uppdaterat på ett sätt som säkerställer verksamhetens kvalitet. Det säkerställs heller 
inte att rutiner efterföljs fullt ut och det har framkommit brister i nämndens uppföljning. 
V i ser därmed brister i nämndens systematiska kvalitetsarbete.  
 
Utifrån de bedömningar vi gjort lämnar vi följande rekommendationer: 

— 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 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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