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Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av 
socialnämndens uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. 

  
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. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att Karlskoga kommun inte säkerställer 
en fungerande uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. I vår 
granskning har det framkommit allvarliga brister i nämndens uppföljning. 
Vi 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. Vi ser därmed brister i nämndens 
systematiska kvalitetsarbete.  
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi 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. 

 
Övriga iakttagelser och övrig information kring granskningen redovisas i 
rapporten. Vi emotser svar om vilka åtgärder nämnden kommer att vidta 
med anledning av de i rapporten redovisade iakttagelserna. Svar önskas 
senast 2022-07-14. 

 
För revisorerna i Karlskoga kommun 
 

 
 
 

 
Tobias Isaksson     
Ordförande Kommunrevisionen  
 
Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning socialnämndens uppföljning av placerade 
barns skolgång och hälsa”. 
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