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1.

Sammanfattning
KPMG har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Hoors kommun bedomt om
insatserna for barn och ungdomar i familjehem och HVB ar andamalsenliga och om det
finns en andamalsenlig kvalitetsuppfoljning bade i egen och extern regi.
Var sammanfattande bedomning utifran granskningens syfte och revisionsfragor ar att
socialnamnden utifran gallande riktlinjer och rutiner har utvecklat andamalsenliga
strukturer och system for utredning och uppfoljning av placerade barn i syfte att erbjuda
barn och ungdomar i familjehem och HVB andamalsenliga insatser. Vi ser det som positivt
att rutiner for intern revision och en tillsynsplan har tagits tram som synliggor inom vilka
omraden och med vilken frekvens en uppfoljning ska goras av Social sektors
verksamheter. Dock bedomer vi att den overgripande analysen och sammanfattande
bedomningen kring vilka atgarder som ska vidtas for att starka verksamheternas kvalitet
och sakerhet avseende saval familjehemsvarden som institutionsvarden kan starkas.
Namnden bor aven sakerstalla att kommunens samtliga boenden omfattas av tillsynen.
Utifran det entreprenadavtal som tecknats mellan Hoors kommun och en extern utforare
av HVB-hem, bedomer vi det som sarskilt viktigt att namnden tillser att arlig
avtalsuppfoljning gors och att framtagen atgardsplan efterlevs, speciellt med anledning av
de klagomal som inkommit under aret. Vi ser det aven som en brist att tecknat
entreprenadavtal inte atfoljts av en upphandling. Nuvarande riktlinjer for familjehems- och
institutionsvard bor utvecklas for att aven omfatta hur godkannande av externa utforare
ska ske och vilka kvalitetskrav som stalls.
Vad galler den utbildning som erbjuds familjehemmen bor namnden, likt rekommendation
fran foregaende granskning, i riktlinjer och de avtal som skrivs med familjehemmen
klargora utbildningens omfattning och form.
Utifran granskningen rekommenderar vi socialnamnden att:
•

Tydliggora med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas
familjehem .

•

Utveckla rutiner for hur godkannande av externa utforare ska ske och vilka
kvalitetskrav som stalls.

•

Tillse att avtal som tecknats med externa utforare atfoljs av upphandling .

•

Utifran genomford uppfoljning under aret, sakerstalla att externa leverantorer
lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att atgarder vidtas for att
starka arbetet. Det galler exempelvis kraven pa ledningssystem for kvalitet,
dokumentation, rapportering av synpunkter och klagomal tva ganger per samt
leverantorens kannedom om Social sektors vardegrund och ma!.

ar

•

Tillse att en tillsyn av kommunens HVB-hem for yngre barn genomfors.

•

Sakerstalla att varden for barn och unga som ar placerade av socialnamnden
overvags minst en gang var sjatte manad.
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•

Utveckla nuvarande utvardering av familjehems- och institutionsvarden med en
sammanfattande bedomning som inkluderar forslag pa forbattringsatgarder for
att starka kvaliteten .

2.

lnledning

2.1

Bakgrund
Antalet placerade barn och unga i landets kommuner 6kar. Manga placeras i familjehem.
Placeringar gors aven pa hem for vard eller boende (HVB). Kommunerna ansvarar for att
kvaliten i verksamheten ar god. Kostnaden for varje placering ar hog. Det forekommer
aven i medial rapportering om skiftande kvalitet avseende insatser for barn och ungdomar
i hem for vard eller boende (HVB) och familjehem. Familjehem och HVB, kan bedrivas i
enskild eller offentlig regi. For enskild verksamhet kravs tillstand fran Socialstyrelsen.
Verksamheten bedrivs yrkesmassigt.
Statens institutionsstyrelse (SiS) ar en statlig myndighet som driver sarskilda
ungdomshem, s.k. SiS-institutioner, for vard av unga som behaver sta under sarskilt
noggrann tillsyn, ofta pa grund av utagerande beteende, kriminalitet och missbruk.
Ungdomar placeras oftast enligt LVU (Lag 1990:52 med sarskilda bestammelser om vard
av unga) . Nar ett barn behaver placeras i ett annat hem an det egna ska en vardplan
upprattas som redovisar de overgripande malen for en placering. Vardplanen ar ett
planerings- och uppfoljningsinstrument att konsultera och revidera under vardtiden .
Socialtjansten bor, tillsammans med berorda, nagra veckor efter placeringens paborjande
uppratta en genomforandeplan som beskriver hur en beslutad insats konkret ska
genomforas. Vardplanen, liksom genomforandeplanen, ligger till grund for de halvarsvisa
uppfoljningar av varden som ska goras enligt 6 kap. 8 § Sol och 13 § LVU.
Denna granskning inriktas pa om insatserna for barn och ungdomar i HVB och familjehem
ar andamalsenliga och om det finns en andamalsenlig kvalitetsuppfoljning bade i egen regi
och i extern regi. Granskningen beror socialnamnden.

2.2

Syfte och revisionsfragor
Syftet med granskningen ar att bedoma om insatserna for barn och ungdomar i
familjehem och HVB ar andamalsenliga och om det finns en andamalsenlig
kvalitetsuppfoljning bade i egen regi och i extern regi.
Foljande revisionsfragor ska besvaras:
•

Har namnden andamalsenliga riktlinjer for placering av barn/ungdomar?

•

I vilken utstrackning har upphandling av familjehem och HVB skett?

•

Vilka rutiner finns for att sakerstalla tillgangen av familjehem?
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2.3

•

Finns processer, rutiner och direktiv for hur godkannande och uppfoljning ska ske
av externa privata utforare gallande barn och ungdomar placerade i familjehem
och HVB?

•

Finns tydliga krav pa kvalitet och mal avseende insatser for barn och ungdomar
placerade i familjehem och HVB som formulerats i avtal, riktlinjer eller
motsvarande mellan Hoc)rs kommun och externa privata utforare - som
lagstiftning, riktlinjer och policys kraver avseende insatser for barn och
ungdomar?

•

Vad ger kommunen for information till externa privata utforare kring kraven pa
kvalitet i verksamheten och kommunens uppfoljning av denna?

•

Finns det tillsynsplaner eller motsvarande som bygger pa kraven i
verksamhetens godkannande?

•

Genomfors det en systematisk uppfoljning och kontroll utifran dessa
tillsynsplaner (eller motsvarande) av att externa privata utforare motsvarar stallda
krav?

•

Hur sker aterrapportering till socialnamnden? Vil ken information tar namnden for
att kunna godkanna externa placeringar?

Avgransning
Granskningen avgransas till verksamhetsomradet Barn och familj och omfattar
malgruppen barn och unga som innehar en placering av socialnamnden i familjehem eller
HVB. I granskningen ingar inte att vardera beslut och insatser i enskilda arenden .
Granskningen avser ar 2016.

2.4

Ansvarig namnd
Granskningen avser kommunstyrelsen och socialnamnden.

2.5

Metod
Granskningen har genomforts med hjalp av intervjuer och dokumentstudier. Dokument
sasom maldokument, budget, verksamhetsplaner, verksamhetsberattelser, intern
kontrollplaner, tillsynsplaner, arendestatistik och namndens ledningssystem for
systematiskt kvalitetsarbete inklusive rutiner och riktlinjer har granskats. Dartill har avtal
som tecknats mellan Hoors kommun och externa utforare granskats. Aven
dokumentation over de tillsyner/uppfoljningar som gjorts av de familjehem och HVB-hem
som nyttjats av kommunen har varit foremal for granskning.
lntervjuer har genomforts med kommunchef, socialchef och ledande tjansteman inom
socialnamnden. Vidare har socialnamndens presidium intervjuats. Samtliga intervjuade
har beretts tillfalle att faktagranska rapporten .
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2.6

Revisionskriterier
I denna granskning utgors de huvudsakliga revisionskriterierna av:
•
•
•

Socialtjanstlagen (Sol, 2001 :453)
Lagen med sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU, 1990:52)
Socialnamndens styrdokument och policys

bilaga 1 finns en mer uttorlig redogorelse over ovanstaende lagstiftning samt de
kommunala mal som kommunfullmaktige har beslutat om inklusive roll- och
ansvarsomraden enligt socialnamndens reglementen. I kapitlet nedan beskrivs de
dokumenterade rutiner och riktlinjer som socialnamnden faststallt avseende placering av
barn och unga .

3.

Organisation och styrning

3.1

Organisation
Socialnamnden genom Social sektor (lndivid- och familjeomsorg, Barn- och familjenheten)
ansvarar tor lagstadgad utredning och upptoljning av placerade barn, vii ken aven inkluderar
asylsokande ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Hoors kommun.
Fyra barnutredare ansvarar tor handlaggning och utredning av arenden som ror barn och
unga. Fyra socialsekreterare ansvarar tor utredning och upptoljning av ensamkommande
barn. Om ytterligare stodbehov uppkommer ansvarar samma socialsekreterare tor
utredningen . Vici granskningstillfallet ansvarar tre socialsekreterare vardera tor 25
ensamkommande barn/ungdomar, varav en socialsekreterare (0, 75) ansvarar tor 10
barn/ungdomar samt har ansvar tor viss administration och samordnande kontakter med
ovriga myndigheter.
Familjehemsvarden bestar av en familjehemssekreterare (1,0) och en barnsekreterare
(0,8) dar familjehemssekreteraren ansvarar for rekrytering, utredning och handledning av
familjehem . Barnsekreteraren ansvarar tor beslut om placering, overvagande, kontakt
med barnens biologiska toraldrar samt genomtor regelbundna samtal med barnen. lnom
enheten finns dartill tva familjerattssekreterare, en faltassistent samt tva
familjebehandlare. Enheten Ieds av en enhetschef.
Av verksamhetsberattelsen for Barn och Familj 2015 framgar att enheten haft viss
personalomsattning och langtidssju kskrivningar inom barnutredarna. For att klara den
okade arendehanteringen har Hoors kommun kopt in konsultstod fran konsulttoretaget
Socionomtjanst.
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3.2

Arendestatistik
I tabellen nedan framgar arendestatistik avseende barn och unga for perioden 2014 tom
november
2016.
I
statistiken
ingar
inte
ensamkommande
barn
eller
vardnadsoverflyttningar.
Antal barn placerade i HVB/institution respektive familjehem enligt Sol eller lVU, 0-18 ar
2014

2015

2016 jan-nov

Familjehem

HVB/ln stitution

Familjehem

HVB/lnstitution

Familjehem

HVB/I nstitution

16

5

22

7

19

5

Antal vuxna placerade i familjehem enligt Sol 0-18 ar 1
2014

2015

2016 jan-nov

Familjehem

Familjehem

Familjehem

1

3

2

Av tabellen gar att utlasa att antalet barn placerade i saval familjehem som pa institution
har varit i niva med tidigare ar, dock med en viss okning under 2015. Vid
granskningstillfallet finns inga barn placerade pa SiS-institution 2 .
Da Social sektor saknar ett heltackande systemstod uppger enhetschefen att det ar svart
att fa fram fler detaljerade uppgifter utan manuell hantering, exempelvis uppdelning av
barn placerade pa HVB respektive ovriga institutionsplaceringar. Nar det galler alla typer
av placeringar, sa kan samma barn/ungdom vara aktuell for mer an en sorts placering
under ett ar. Ett barn kan t ex forst vara placerad pa HVB och darefter i familjehem . Likasa
kan placering i enlighet med Sol overga fran barn till vuxenplacering under aret.
Vid granskningstillfallet ansvarar Hobrs kommun for 70 ensamkommande barn . Av dessa
bor ett barn i familjehem och ett barn pa HVB-hem i annan kommun. bvriga ar placerade
pa kommunens egna HVB-hem (Ungdomsboendet och Hoors EKB-boende). Tre barn ar
placerade pa ungdomsboendet men vistas tillfalligt hos slaktingar dar utredning pagar
kring eventuell familjehemsplacering .

1

Barn som bor i familj ehem kan vara placerade i familj ehem efter 18-arsdagen om de viii, och som langst fram till det att
de gar ut gymnasiet.

2

Statens institution sstyrelse. Avser boende/institutioner for barn som behaver extra sti:id och som har omhandertagits
enligt LVU (Lagen om vard av unga).
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3.3

Dokumenterade processer och rutiner
Social sektor har faststallt ett ledningssystem for kvalitet vilket ar certifierat enligt ISO
900. Ledningssystemet avser all verksamhet inom socialnamndens ansvarsomrade.
Namnden har varit delaktig i framtagandet av kvalitetsledningssystemet och i arbetet som
ledde tram till ISO-certifieringen samt i efterfoljande revisioner. Som en del av
ledningssystemet finns dokumenterade processer och rutiner som ror utredning och
uppfoljning av placerade barn:
~

Arendehanteringsprocess - (arendets uppkomst, utredning av behov, beslut och
uppfoljning), galler arendehantering for all handlaggning av placerade barn inklusive
ensamkommande barn .

~

Processkartlaggning for handlaggning av ensamkommande asylsokande barn och barn
med permanent uppehallstillstand.

~

Processkartlaggning for familjehemsvard samt kontaktperson/familj inklusive rutiner for
rekrytering och utredning, beslut om familjehemsvard samt genomforande/dokumentation
kring familjehem.

~

Riktlinjer, information och rutiner avseende familjehems- och institutionsvard
kommun. Antaget av socialnamnden 2014-02-20 .

Hoors

Dartill ar Socialstyrelsens riktlinjer enligt de intervjuade styrande i arbetet.

3.4

Upphandling och krav pa externa utfOrare
I kommunen finns tre HVB-hem. Tva drivs i kommunal regi och omfattar 24 platser (riktar
sig till barn i aldern 16-18 ar) respektive 6 platser (riktar sig till barn 12-15 ar). Det externa
boendet omfattar 24 platser och riktar sig till pojkar 14-18 ar, med mojlighet till tier platser.
For det sistnamnda boendet har Hoors kommun genom Social sektor tecknat ett
entreprenadavtal 3 med Hoar Hotell och Konferens om HVB-hem for ensamkommande
flyktingbarn (benamnt Hoors EKB). Kommunen ar huvudman och ytterst ansvarig for
verksamheten och beslutar i alla fragor som ror myndighetsutovning. Detta innebar bland
annat utredning, bedomning och beslut om att folja upp insatserna som ror barnen. I
kommunen finns aven tva andra HVB-hem som bedrivs av externa aktorer dar
ensamkommande barn fran andra kommuner har placerats.
Hoors kommun har aven ett ramavtal avseende upphandlad vard i HVB samt i extern
oppenvard vilket omfattar HVB-hem och familjehem i Skane, Kronoberg och Halland .
Kommunforbundet Skane ar samordnare for upphandlingen och en forutsattning for att
inga i ramavtalet ar att HVB-hemmen/konsultentstodda familjehem uppfyller stallda
kvalitetskrav i forfragningsunderlaget. Enligt de intervjuade ska de HVB-hem som
kommunen har ramavtal med prioriteras vid placering. Dock framgar att Hoors kommun
vid nagra enstaka tillfallen nyttjat andra leverantorer som inte ingar i ramavtalet om
3

Avtal mellan Hoors kommun/Social sektor och Hoor Hotell och Konferens avseende HVB-hem tor ensamkommande
flyktingbarn, daterat 2015-11-11. Avtalsperioden avser 2015-11-16 tom 2017-12-31.
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upphandlade HVB-hem inte kunnat mota stallda krav utifran barnets behov. Vici dessa
situationer ska det enligt socialchefen tydligt motiveras i beslutet varfor inte upphandlade
boenden enligt ramavtalet har nyttjats. Kommunen har inga entreprenadavtal avseende
familjehem.
Vaci galler avtalet med Hoors EKB framkommer att detta inte atfoljts av nagon
upphandling. Enligt de intervjuade har namndens ambition varit att placera anvisade barn
inom kommunen i syfte att starka samverkan och narheten med ansvariga
socialsekreterare samt underlatta etableringen till barnens hemkommun . Da antalet
anvisade barn till kommunen okade under hasten 2015 fanns behov av ytterligare ett HVBhem, dock saknades enligt de intervjuade lampliga lokaler. Kommunen blev kontaktad av
Frostavallens agare (som drev ett anlaggningsboende pa uppdrag av Migrationsverket)
som informerade att de hade mojlighet att anordna ett HVB-hem for ensamkommande
barn i en separat del av nuvarande lokaler. Enligt kommunens utredning 4 framgar att
Migrationsverket inte ansag att det var lampligt att ha ett asylboende och HVB-hem for
ensamkommande asylsokande barn sa nara varandra. Kommunens bedomning under
radande omstandigheter var dock att boendet var det basta alternativet. Enligt socialchef
har namndens presidium kontinuerligt informerats om forutsattningarna och den dialog
som skett med Frostavallens agare under avtalsutformningen. Enligt uppgift har forslag
till avtal varit uppe i socialnamnden for beslut dar socialnamndens ordforande slutligen har
undertecknat avtalet. Enligt uppgift har aven kommunstyrelsen varit informerad om
avtalet.
3.4.1

Stallda krav

pa kvalitet

I avtalet mellan bestallararen, Hoors kommun, och leverantoren, Hoors Hotel! och
konferens, avseende drift av Hoors EKB-boende, har Hoors kommun angivit flera
kvalitetskrav som grund for utforandet av tjansten. Bland annat berors foljande
kvalitetsparametrar:

4

~

Bestallaren har ratt att avbryta placeringen omedelbart pga allvarliga missforhallande vid
boendet och om det finns pataglig risk att omsorgen inte kan genomforas eller att vistelsen
kan vara for skada for ungdomen .

~

Leverantoren ska innan verksamhetsstart redovisa att han kan tillhandahalla kvalificerad
personal med den kompetens som kravs for att utfora uppdraget.

~

Leverantoren ska omedelbart vida erforderliga atgarder mot personal som misstanks ha
begatt brott eller i ovrigt upptratt oacceptabelt mot ungdomarna.

~

Uppdagas brister i leverantorens utforande ska detta dokumenteras och en konkret, tidsatt
handlingsplan for att atgarda bristerna ska upprattas.

~

Om lnspektionen for vard och omsorg in led er utredning angaende verksamheten samt ger
eventuell kritik ska leverantoren pa eget initiativ informera bestallaren.

~

Leverantoren ska ha ett ledningssystem
overensstammer med bestallarens.

for

kvalitet

som

i tillampliga

delar

Utredning av klagomal pa Hoors EKB-boende, SN 2016/566
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~

Bestallarens vardegrund och mal for verksamheten ska vara val kanda och anvandas av
leverant6ren och brytas ned i konkreta mal och handlingsplaner for verksamheten .
Ansvaret aligger leverantoren .

~

Leverantoren ska folja gallande lagstiftning samt bestallarens riktlinjer och rutiner for
dokumentation.

~

Leverantoren har skyldighet att rapportera missforhallande och patagliga risker enligt
socialtjanstlagen och Lex Sarah.

~

Leverantoren ska ha ett system for synpunkter och klagomal. Statistik avseende
synpunkter och klagomal ska rapporteras till bestallaren 2 ganger per ar.

I avtalet framgar att bestallaren under avtalstiden kontinuerligt kommer genomfora olika
former av uppfoljningar och kontroller av verksamheten. Vidare framgar att leverantoren
ska tillgodose allmanhetens ratt till insyn i hur verksamheten utfors samt ska tillhandahalla
de uppgifter som efterfragas av kommunen eller aktuell myndighet. For namndens rutiner
for tillsyn av externa utforare, se avsnitt 4.2 .

4.

Placering, uppfoljning och intern kontroll

4.1

Rekrytering och utredning av familjehem
Familjehemssekreteraren ansvarar for rekrytering och utredning av familjehem, vilken
genomfors tillsammans med en annan socialsekreterare. Utgangspunkten ar enligt de
intervjuade att i forsta hand rekrytera ur barnets egna natverk. Om det inte ar mojligt sker
rekrytering dels genom familjer som sjalva hart av sig till kommunen genom en
intresseanmalan, dels genom annonsering (i tidningar) eller genom etablerade kontakter
med familjehem och kollegor i andra kommuner. Vid behov anvands konsulentstodda
familjehem, exempelvis vid jourhemsplaceringar.
Enligt familjehemssekreteraren utreds alla familjer enligt en utarbetad metod
(foretradesvis Kalvestensmetoden) vilken foljer samma process som ovng
barnavardsutredning, dock finns andra rubriker. Enligt rutinerna ska det av utredningen
framga barnets forhallande och behov och det tilltankta familjehemmets forhallande,
resurser och eventuella brister. En familjehemsutredning kan inte avslutas forran
familjens forutsattningar och lamplighet har matchats med barnets/ungdomens behov
och hur de kan tillgodoses. Vid utredningen deltar alltid familjehemssekreteraren och
barnsekreteraren.
I praktiken genomfors utredningen genom att familjehemssekreteraren inhamtar
registerutdrag fran belastnings- och misstankeregister, socialtjanst, kronofogden samt
forsakringskassan avseende bada foraldrarna samt i forekommande fall aven pa familjens
egna (aldre) barn. Dartill ska den placerade kommunen radgbra med hemkommunen
enligt socialtjanstens samrads- och informationsskyldighet, da hemkommunen kan ha
information om familjen som ar av vikt for utredningen alternativt ha synpunkter pa
lampligheten av att ett barn placeras i tilltankt familjehem . I nasta steg sker
referenstagning da tva referenser per foralder ska anges och bedomas. Darefter
9
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genomfor familjehemssekreteraren enskilda djupintervjuer med familjehemsforaldrarna
samt eventuella hemmavarande barn samt genomfor hembesok. I det avslutande
utredningssteget traffar barnsekreteraren och familjehemssekreterare familjen
tillsammans for att beratta om barnet/ungdomen och dess behov. Darefter gor
barnsekreteraren och familjehemssekreteraren en gemensam bedomning om
familjehemmet ar lampligt for barnet/ungdomen .
Socialnamndens arbetsutskott fattar slutligen beslut om godkannande av familjehemmet
samt beslut om vard av barn i familjehem. Ett avtal upprattas mellan namnden och
familjehemmet dar socialtjansten respektive familjehemmets ansvar och atagande ska
framga inklusive ekonomiska forutsattningar, avtalstid, omfattning etc. Samtliga
familjehemsutredningar registreras enligt uppgift i journalforingssystemet ProCapita samt
att all dokumentation som ror familjehemmet forvaras i en separat akt som finns tillganglig
inom Barn- och familjeenheten .
De intervjuade uppger att de overlag lyckas rekrytera familjehem och att narhetsprincipen
ska prioriteras. Enligt familjehemsse kreteraren beror det i manga fall pa att socialtjansten
har upparbetade kontakter med flera familjehem och att det finns ett etablerat natverk
med motsvarande funktioner i andra kommuner. Om barnet har storre stodbehov kan det
emellanat vara svarare att hitta ett lampligt familjehem. For dessa fall nyttjar kommunen
vid behov konsulentstodda familjehem . Exempelvis koper Hoors kommun in sadana
losningar fran vardbolaget VoB syd.
Av verksamhetsberattelsen for familjehemsvarden 2015 framgar att merparten av
familjehemmen (13 stycken) finns i Skane, varav 4 stycken finns i Hoors kommun . Under
2015 och 2016 har Hoors kommun inte haft nagot barn placerat utanfor Skane.

4.1.1

Stod och utbildning till familjehem
Nar ett familjehem har blivit godkant ges informationsmaterial om deras rattigheter och
skyldigheter. Alla nya familjehem erbjuds utbildning. For narvarande sker det genom en
utbildningsdag (forelasning) pa Backagarden som utbildningsgruppen for familjehemsvard
i Natverk Skane anordnar en dag pa varen och en dag pa hasten. Dartill har forsok gjorts
under aret att anordna en utbildning enligt Socialstyrelsens utbildning "Ett hem att vaxa
i" . Malsattningen ar att erbjuda utbildningen en gang per ar. Eftersom det varit fa
intresserade har det enligt familjehemssekreteraren inte genomforts nagon utbildning
under aret. Vici nagot tillfalle har utbildning kopts in fran annan kommun . Dartill ar
familjehemssekreteran behjalplig med rad och stod och ar kontaktperson gentemot
familjehemmet under placeringstiden . Vici behov har handledning kopts in externt till ett
familjehem.
Familjehemssekreteraren och barnsekreteraren ingar i ett natverk kring familjehemsvard
med andra kommuner i Skane i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter. Under lasaret
2015/2016 har familjehemssekreteraren genomgatt en handledarutbildning med
inriktning pa handledning av familjehem och konta ktfamiljer.
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4.2

Rutiner vid placering av barn
Nar en utredning visar att olika former av stod till familjen och barnet/ungdomen i sin
hemmiljo inte ar tillrackliga kan beslut om placering fattas antingen enligt Sol eller lVU.
lntervjuad personal uppger att grundinstallningen till institutionsvarden ar att den ska vara
kortvarig for att avbryta det varsta av pagaende missbruk eller kriminalitet. Detta galler
framforallt de barn som placeras utanfor hemkommunen. Familjehemsplaceringar ar som
regel mer langvariga och kan utgoras av sa kallade uppvaxtplaceringar.
De intervjuade betonar dock att insatser for att starka familjen alltid ges i forsta hand innan
placering kan bli aktuellt. Social sektor arbetar sedan manga ar tillbaka enligt en metod
kallat "familjeradslag" 5 . De kontakter som ar knuta till barnet och dess natverk kontaktas
for ett gemensamt mote innan beslut om placering sker. Detta i syfte for att stamma av
deras installning till planerad vard samt deras medverkan och stod under placeringen eller
om andra placeringsalternativ kan vara aktuella inom natverket. Enligt de intervjuade har
metoden varit verkningsfull och enligt budget 2016 ska insatser utvecklas for att fortsatta
starka arbetet enligt modellen. For de foraldrar vars barn blivit placerade i HVB eller
familjehem ar ambitionen att erbjuda dem stod i foraldrarollen genom en
familjebehandlare i syfte att barnet pa sikt ska kunna flytta hem igen eller att foraldrarna
ska ha en battre kontakt och umgange med sitt barn .
Vad galler ensamkommande barn placeras de i forsta hand i nagon av kommunens egna
HVB-hem. Om sarskilda behov foreligger kan andra externa boenden vara aktuella,
exempelvis SiS, externa HVB-hem eller familjehem.
Utgangspunkten for val av placeringsform och institution sker enligt uppgift med bakgrund
av barnet/ungdomens behov och beteendeproblematik. Enligt namndens rutiner vid sker
urval utifran det ramavtal som finns tecknat mellan kommunen och ett antal externa
aktorer. Beslut om placering i HVB tas av namnden och kan ske saval enligt Sol som lVU .
Vad galler de ensamkommande barnen sker det i regel enligt Sol. Vid placering i SiSboende ansoker namnden om vard hos forvaltningsratten varefter SiS beslutar om var
placering ska ske. SiS placeringar sker vanligtvis enligt lVU men kan aven forekomma
enligt Sol.
Enligt namndens rutiner for utredning och uppfoljning av insatser ska en vardplan och en
genomforandeplan upprattas vid alla former av placering. I planerna ska bland annat
framga vilka insatser som ingar, vilka mal som finns for insatserna samt nar och hur plan en
ska foljas upp. Genomforandeplanen ska upprattas i den verksamhet som
barnet/ungdomen ar placerad i (HVB/SiS) alternativt av barnsekreteraren (om barnet ar
placerat i familjehem). Som ett led i att starka barnens halsa och skolgang, fyller
familjehemmen kontinuerligt i ett halsokort dar barnets aktuella halsotillstand och maende
dokumenteras.

5

Familjeradslag iir ett siitt att involvera niitverket att besluta i viktiga fragor runt en individ och diir niitverkets losningar
ska bidra till mer hiillbara losningar.
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4.3

Rutiner vid uppfoljning av placerade barn
Vici varje familjehemsplacering tilldelas barnet enligt de intervjuade en barnsekreterare
och familjehemmet en familjehemssekreterare. Dessa ansvarar for socialtjanstens
kontakt med barnet respektive familjen. Enligt de intervjuade sker uppfoljningar lopande
under aret och efter barnens och familjehemmens behov. Enligt namndens riktlinjer och
Socialstyrelsens foreskrifter ska barnet och familjen besokas minst fyra ganger per ar.
Uppfoljningen omfattar samma omraden oavsett om barnet ar placerat i familjehem eller
pa institution. Dock deltar inte nagon familjehemssekreterare i arbetet for de barn som ar
placerade pa HVB/SiS. Vici institutionsplaceringar sker tatare uppfoljningar och besok, dar
besok i regel gars var sjatte-attonde vecka istallet for fyra ganger per ar som i familjehem.
Vici akutplaceringar framgar av de intervjuade att det sker tatare besok for att forvissa sig
om hur varden fortloper. Vici institutionsplacering ska aven personal fran den placerades
skola delta i uppfoljningsarbetet. Samverkan med skolan anges av de intervjuade vara
viktig. Dock uppger de intervjuade att det forekommer variationer i hur skolan deltar i
uppfoljningsarbetet.
De intervjuade uppger att det har forekommit fall da familjehemsvarden avbrutits
eftersom familjen visat sig vara olamplig avseende att tillfredsstalla barnet/ungdomens
behov. I dessa fall kan det vara barnet/ungdomen sjalv, familjehemmet eller socialtjansten
som signalerat att varden inte varit tillfredstallande.
I intervjuerna anges att tidsintervallen for uppfoljningen foljs i de fiesta fall men att det
inom ramen for verksamheten kan ske prioriteringar vid resursbrist. Dock medges att
besok ibland ersatts av telefonsamtal. I intervjuerna uppges vidare att uppfoljning sker
mycket tatare i borjan av placeringar samt om det foreligger ett storre behov. Pa grund av
okad arendemangd inom framforallt handlaggning av ensamkommande barn, framgar av
intervjuerna att det varit vissa fordrojningar i hur ofta socialsekreteraren har traffat barnet.
bvervaganden av placeringsbeslut sker enligt de intervjuade var sjatte manad. Namnden
beslutar om varden ska fortsatta eller upphora. Hur overvagandet ska genomforas framgar
av namndens riktlinjer. Vaci galler de ensamkommande barnen framgar av de intervjuade
att de pa grund av volymokningen varit en utmaning att klara det lagstadgade uppdraget
vad galler saval uppfoljning och overvagande av varden (var sjatte manad) samt att okat
tryck pa barnavardsutredningar medfort att den lagstadgade utredningstiden pa fyra
manader inte har kunnat fullfoljas i alla arenden. Som konsekvens har utredningstiden i
vissa arenden fatt forlangas. Det har aven funnits en viss efterslapning i dokumentationen .
Enligt verksamhetschefen for IFO har varden for de ensamkommande barnen overvagts
minst en gang per ar.
Sjukskrivningar hos barnutredarna har aven paverkat arendehandlaggningen . For att losa
situationen har konsulter hy~ts in under en period. IFO har sedan forra aret rekryterat tre
nya socialsekreterare for att mota behoven.
For att inhamta barnens synpunkter pa varden, genomfor IFO arligen vardegrundsenkater.
I dagslaget omfattas inte de ensamkommande barnen av enkaterna eftersom barnen pa
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grund av spraksvarigheter har haft svart att forsta innehallet. bversyn pagar enligt
verksamhetschefen for IFO for att aven tanga upp deras synpunkter.

4.4

Regelbunden tillsyn
Som en del av kvalitetsledningssystemet har Social sektor utarbetat system och rutiner
for interna revisioner av namndens verksamheter. Syftet med uppfoljningen ar att
inspektera och inhamta information kring hur verksamheten fungerar och for att fa ett
underlag for bedomning av sakerhet och kvalitet i verksamheten samt om tecknade avtal
foljs. Ett revisionsprogram finns upprattat som synliggor inom vilka omraden som ska
foljas upp vid tillsynen . Enligt socialt ansvarig socionom (SAS) baseras omradena pa
kraven i ISO-standarden och omfattar omraden sasom medarbetarnas forstaelse for
organisationen och helheten i kvalitetsledningssystemet, ledarskap och atagande,
planering och upprattande av handlingsplaner, systematiskt arbetsmiljoarbete,
dokumentation, verksamhetens foljsamhet till lagstiftning, mal och riktlinjer samt
utvardering av maluppfyllelse och kvalitet.
En tillsynsplan med tillhorande tidplan avseende perioden 2016-2018 har tagits tram av
Social sektor som synliggor vilken uppfoljning/intern kontroll som ska genomforas av
Social sektors verksamheter (avser bade tillsyn av boenden i egen samt extern regi) 6 .
Enligt de intervjuade utgar den interna revisionen fran gallande lagstiftning och kraven i
ISO 9001 :2008. Av planen framgar vilken verksamhet som ska foljas upp, vem som ar
ansvarig for tillsynen, tidplan samt forteckning over tidigare genomforda uppfoljningar.
Vad galler kommunens HVB-hem ar kvalitetscontroller samt SAS ansvarig for
genomforandet av uppfoljningen.
Av tillsynsplanen gar att utlasa att kommunens HVB-hem (ungdomsboendet) samt det
externa boendet (H66rs EKB) har foljts upp i april 2016. Tidplanen for nasta uppfoljning av
det egna HVB-hemmet ar varen 2018 samt att H66rs EKB ska foljas upp varen 2017. Vad
galler kommunens andra HVB-hem som riktar sig till de yngre barnen har ingen tillsyn
gjorts vid granskningstillfallet och boendet aterfinns inte i den tillsynsplan som granskarna
tagit del av (daterad 2016-05-10). Enligt uppgift fran SAS ingar HVB-hemmet i den
tillsynsplan som tagits tram, men da boendet 6ppnades under sommaren 2016 ska en
forsta uppfoljning ske under varen.
Enligt socialchefen och SAS delges namnden kontinuerligt information kring de tillsyner
som planeras och genomforts samt att muntlig avrapportering sker pa namndens
sammantraden om storre avvikelser noteras i Social sektors verksamheter.

4.4.1

GenomfOrd tillsyn 2016
Under 2016 har kommunens ungdomsboende samt H66rs EKB varit foremal for tillsyn .
Samtliga arenden har varit uppe i socialnamnden for beslut.

6

Tidplan over uppfoljning 2016-2018, upprattad 2016-05-1 O.
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H66rs ungdomsboende

En uppfoljning av Haars ungdomsboende har genomforts 2016-04-20. Vid uppfoljningen
deltog forutom SAS och kvalitetscontroller aven boendets enhetschef och stallforetradare
samt gruppledare och tva personal. Av protokollet gar att utlasa att foljande punkter har
gatts igenom:

>
>
>
>
>
>
>

Upptoljning av avvikelser, synpunkter och Lex Sarah
Kunskap om kvalitetsledningssystemet
Matsituationen
lnhamtande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret
Brandskydd och sakerhet
Dokumentation
lntervjuer med enhetschef och personal

Tillharande varje rubrik framgar identifierade iakttagelser. Den sammanfattande
bedamningen ar att verksamheten haller den kvalitet som kravs. Dock papekas under
rubriken dokumentation att det saknas dokumenterade genomforandeplaner i ProCapita
for tre ungdomar och att arbete kvarstar for att starka dokumentationsarbetet. Detta ar
aven nagot som intervjuade socialsekreterare anger behaver forbattras.
H66rs EKB-boende

En uppfoljning har genomforts av Haars EKB-boende 2016-02-29 samt vid ett uppfoljande
besak 2016-03-30. Vid uppfoljningen deltog socialchef, SAS och kvalitetscontroller samt
boendets forestandare med personal. Av protokollet gar att utlasa att foljande punkter har
gatts igenom:

>
>
>
>
>
>

Matsituationen
Polisregisterutdrag
Brandskydd och sakerhet
Dokumentation inklusive genomtorandeplaner
Lex Sarah och synpunkter
Ledningssystem tor kvalitet

Tillharande varje rubrik framgar identifierade iakttagelser. Av rapporten gar att utlasa att
det vid granskningstillfallet fanns nagra ungdomar som saknade genomforandeplan men
att arbete pagar for att hinna ifatt med dokumentationen. Vidare framkom att boendet
arbetar med att utveckla ett ledningssystem for kvalitet. Enligt avtalet ska Social sektors
vardegrund och mal vara kanda av boendet. Av tillsynen gar att utlasa att boendet och
dess personal inte kanner till dessa.
Kommunens bedamning ar att boendets systematiska kvalitetsarbete har asidosatts for
att mata den kraftiga akning av barn som boendet tog emot under hasten 2015 med fokus
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pa att tillgodose den basala omvardnaden . Vidare framkommer att huvudmannens
ambition ar att mal, arbetssatt och rutiner ska vara sa lika som mojligt for de boende som
huvudmannen ansvarar for. For att starka arbetet har regelbundna traffar genomforts.
Enligt uppgift har handlingsplaner upprattats och foljts upp. For att starka boendets
kvalitetsarbete ska de fa stod av kvalitetscontrollern. Sammantaget bedomer Social sektor
att verksamheten haller den kvalitet som kravs.
Sedan tillsynen genomforts har ytterligare en uppfoljning genomforts av Social sektor
efter att H66rs kommun tagit emot klagomal under juli manad fran saval personal som
ungdomar som bor pa H66rs EKB 7 . Utredningen ar daterad 2016-09-27 och ger en utforlig
beskrivning av de iakttagelser som inhamtats och verifierats utifran inkomna klagomal.
Enligt rapporten inleddes utredningen samma dag som klagomalen togs emot (2016-0714). SAS har genomfort samtal med respektive ungdom och dess gode man . Dartill har
intervjuer genomforts med boendets verksamhetschef och bitradande verksamhetschef
samt 6vrig personal samt att tillhorande dokumentation i arendet har granskats.
Sammantaget framgar av utredningen att det finns missforstand kring vilka rattigheter och
skyldigheter som ungdomarna har, att det finns motsattningar mellan olika grupper samt
att utmanande beteende tillats eskalera, vilket behovs atgardas. Vidare framkommer att
de gode mannen har ett ansvar att vagleda ungdomarna, vilka i sin tur behaver stod i sin
roll av 6verformyndaren. Kritik riktas aven till hur rekrytering, handledning och utbildning
sker av personal pa boendet, dar utredningen visar att det kravs forbattringsatgarder. I
bedomningen framgar att personalgruppen behaver en tydlig vardegrund och ett
gemensamt satt att bemota ungdomarna med respekt och tydliga krav. Det avilar
verksamhetscheferna att ti Ilse att detta ansvar fungerar.
Med anledning av de klagomal som inkommit har Social sektor uppmanat
verksamhetsutovaren att inkomma med en atgardsplan kring hur de anmarkningar som
riktats mot verksamheten ska forbattras . En atgardsplan har upprattats av boendet och
daterats 2016-10-02 . Enligt socialnamndens beslut ska verksamhetsutovaren inkomma
med en uppfoljning av atgarderna i planen senast 2017-01-15 dar redovisning ska ske pa
namndens nastfoljande sammantrade .
Enligt de intervjuade finns det en nara kontakt med utforaren for att sakerstalla samsyn i
genomforande och kvalitet. De intervjuade bedomer aven att leverantoren varit mottaglig
for stod fran kommunens sida for att starka kvalitetsarbetet. Det finns aven regelbunden
kontakt mellan verksamhetschef pa H66rs EKB och kommunens egna ungdomsboende i
syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter samt att skapa samsyn i arbetssatt, mal och
vardegrundsfragor. Dock saknas formaliserade forum dar aven socialsekreterarna deltar.

7

SN 2016/566 § 172 Utredning av klagomal

pa Hoors EKB-boende
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4.4.2

Ovrig uppfOljning

Utvardering av familjehemsvarden 2015
Arligen genomfor Barn- och familjeenheten en utvardering av den familjehemsvard som
bedrivits under aret. Den senaste ar fran 2015. I rapporten gars en sammanstallning av
den enkat som besvarats av familjehemssekreteraren och barnsekreteraren avseende
fragor kring de placerade barnens maende och livsvillkor. Fragor som behandlas ar bland
annat om familjeradslag genomforts i samband med placering, barnets ha Isa och skolgang
och behov av stad, tillgang till fritidsaktiviteter och sociala natverk/kontakter, om det finns
en upprattad genomforandeplan samt hur ofta barnet traffar sina biologiska foraldrar och
andra kontakter i dess natverk. Av utredningen framgar ingen sammanfattande
bedamning eller forslag pa atgarder utifran de iakttagelser som noterats.
6vriga externa boende/familjehem
Saval HVB som SiS-institutioner star under tillsyn av lnspektionen for vard och omsorg
(IVO) och ska ha tillstand att bedriva verksamheten (privata HVB vardgivare). Kommunen
gar darfor enligt uppgift inga egna kvalitetsbedamningar eller uppfoljningar av de avriga
externa institutioner/konsultentstadda familjehem som anvands vid placering. Boendenas
kvalitet foljs enligt de intervjuade upp utifran de krav som Kommunforbundet
Skane/kommunen stallt vid upphandling.

4.5

Intern kontroll
Socialnamnden har i sin interna kontrollplan for 2016 antagit foljande kontrollmal som har
baring pa utredning och uppfoljning av barn och unga:
~

Dokumentation - journalanteckningar avseende medborgare ska kontrolleras. Risken
bedoms som 3 pa en fyrgradig skala .

~

Avtal externa placeringar - jamfora verkstallda beslut om externa placeringar med avtal om
externa placeringar. Risken bedoms som 2 pa en fyrgradig skala.

Resultatet av uppfoljningen som redovisats for socialnamnden 2016-11-22, visar att
kontrollmalet dokumentation kontrollerats genom stickprov i verksamheterna
Skogslangtan, Personlig assistans och Hemtjanst. Saledes ingar inte nagra av Barn och
Familjs verksamheter i stickprovet.
Vad galler avtal for externa placeringar framgar att kontroll har gjorts av samtliga personer
som ar placerade pa privata HVB-hem, sarskilt boende eller korttidsboende inom IFO, OF
och AO. for samtliga personer har kontrollerats om det finns ett aktuellt avtal med
vardgivaren. Av uppfoljningen gar att utlasa att samtliga avtal avseende IFO:s del ar
aktuella och gallande. Avtalen sparas i verksamhetssystemet ProCapita. Som forslag pa
atgarder framgar att samtliga avtal som Social sektor sluter med externa vardgivare
oavsett verksamhet, bar vara samlade i diariesystemet W303 .
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5.

Sammanfattande bedomning

5.1

Svar pa revisionsfragorna
Har namnden andamalsenliga riktlinjer for placering av barn/ungdomar?

Namnden har som en del av sitt ledningssystem for kvalitet tagit fram dokumenterade
processer och rutiner for arendehantering, utredning och uppfoljning av placerade barn
och unga vilket inkluderar handlaggning av ensamkommande barn, samt riktlinjer och
rutiner for familjehems- och institutionsvard. Var bedomning ar att riktlinjerna ar
andamalsenliga och styrande i namndens handlaggning av placerade barn. Vi noterar aven
att riktlinjerna for familjehemsvarden sedan foregaende granskning utokats for att aven
omfatta placerade barn pa institution, vilket vi bedomer som positivt.
I vi/ken utstrackning har upphandling av fami!jehem och HVB skett?

Hoors kommun har tecknat ett entreprenadavtal med Hoar Hotel! och Konferens
avseende HVB-hem for ensamkommande flyktingbarn vilket omfattar 24 platser. Dartill
har kommunen genom Kommunforbundet Skane tecknat ett ramavtal avseende
upphandlad vard for HVB-hem och extern oppenvard, vilket ar styrande vid placering av
barn pa institution och familjehemsvard utanfor kommunen.
Vi kan konstatera att socialnamnden inte genomfort nagon upphandling som grund for
avtalet med Hoor Hotel! och Konferens. Av granskningen framgar att namnden under
radande omstandigheter bedomde boendet som det basta alternativet for att tillse att de
ensamkommande barn som anvisats till kommunen placerades i deras hemkommun.
Enligt var bedomning bar socialnamnden sakerstalla att upphandling alltid gors vid kop av
tjanster inom namndens verksamhetsomrade.
Vi!ka rutiner finns for att sakerstalla til!gangen av familjehem?

Det finns en utsedd familjehemssekreterare inom socialnamnden som ansvarar for
rekrytering och utredning av familjehem . I de riktlinjer som antagits av socialnamnden
avseende familjehems- och institutionsvard framgar vilka rutiner som ska atfoljas vid
rekrytering . Av granskningen framgar att rekrytering sker lopande. Utgangspunkten ar att
rekrytera ur barnets natverk om sa ar lampligt, vilket understods av utarbetade rutiner
enligt metoden for "familjeradslag". Dartill sker annonsering samt att familjer sjalva
an maier sitt intresse av att vara familjehem. En stor del av rekryteringen sker aven genom
de kontakter som familjehemssekreteraren etablerat, dels genom redan kontrakterade
familjehem samt genom det natverk som familjehemssekreteraren deltar i med ovriga
kommuner i Skane.
Utifran de intervjuer vi genomfort har vi inte tatt nagon indikation pa att tillgangen pa
familjehem inte kan tillforsakras utifran de rutiner som finns. Dock kan det pa grund av
sarskilda behov hos barnet vara aktuellt med konsulentstodda familjehem som avropas
via det ramavtal som kommunen tecknat. Ur ett forebyggande perspektiv bedomer vi det
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som viktigt att socialnamnden lopande gor oversyn for att tillse att tillgangen pa
familjehem kan garanteras da behov uppstar. Vi bedomer aven likt foregaende granskning
att innehallet och frekvensen av den utbildning som erbjuds familjehemmen bor
formaliseras i riktlinjerna.
Finns processer, rutiner och direktiv tor hur godkannande och uppto/jning ska ske av
externa privata utf6rare gallande barn och ungdomar placerade i familjehem och HVB?
Godkannande och krav pa uppfoljning av externa utforare av HVB-hem och oppenvard
foljer de krav som Kommunforbundet Skane stallt i forfragningsunderlaget i samband med
kommunens upphandling av ramavtal. Kommunforbundet Skane har aven tagit fram
riktlinjer med utgangspunkt fran genomford upphandling som enligt socialnamndens egna
riktlinjer for institutionsvard ska beaktas vid godkannande och placering enligt ramavtalet.
I namndens riktlinjer saknas rutiner for hur godkannande av ovriga externa utforare ska
ske. Vici granskning av avtalet mellan H66rs kommun och H66r Hotell och Konferens, kan
vi konstatera att det finns tydliga kriterier for hur verksamheten ska foljas upp samt att
H66rs kommun som huvudman har ratt till insyn i verksamheten samt har ratt att ta del
av uppgifter och handlingar som beror boendet. I namndens rutiner for interna revisioner
(revisionsprogram) framgar tydligt vilka omraden som ska granskas. Rutinerna omfattar
tillsyn av saval egna boenden som externa.
Var bedomning ar att namnden i sina riktlinjer bor komplettera med rutiner for hur
godkannande av externa utforare ska ske, samt att det bor framga vilka kvalitetskrav som
stalls for att leverantoren ska uppfylla kraven som vardgivare.
Finns tyd!iga krav pa kvalitet och ma! avseende insatser tor barn och ungdomar placerade
i familjehem och HVB som formulerats i avtal, riktlinjer el/er motsvarande me/Ian H66rs
kommun och externa privata utf6rare - som !agstiftning, riktlinjer och po/icys kraver
avseende insatser tor barn och ungdomar? Vad ger kommunen for information till externa
privata utf6rare kring kraven pa kvalitet i verksamheten och kommunens uppf6ljning av
denna?
Vici granskningstillfallet har socialnamnden enbart tecknat avtal med en extern utforare
(forutom det ramavtal som Kommunforbundet Skane samordnat kring upphandlad vard i
HVB och i extern oppenvard). I entreprenadavtalet framgar tydligt vilka kvalitetskrav H66rs
kommun staller pa vardgivaren samt att det i avtalet framgar att kommunen under
avtalstiden kontinuerligt kommer att genomfora olika former av uppfoljningar och
kontroller av verksamheten. Dartill har kommunen under aret initierat samverkan mellan
H66rs EKB och kommunens egna ungdomsboende i syfte att framja erfarenhetsutbyte
och kunskapsoverforing kring kommunens mal, vardegrund och arbetssatt. Kommunen
har aven erbjudit boendet stod i att utveckla deras kvalitetsarbete med hjalp av namndens
kvalitetscontroller.
Var bedomning ar att namnden tydligt kommunicerat huvudmannens kvalitetskrav pa
verksamheten och krav pa uppfoljning, vilket aven understods av de tva
uppfoljningar/utredningar som socialnamnden genomfort under 2016. Dartill har
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socialnamnden stallt krav pa boendet att redovisa en atgardsplan med anledning av de
klagomal som inkommit pa verksamheten .
Finns det ti!!synsp!aner el/er motsvarande som bygger pa kraven
godkannande?

verksamhetens

Social sektor har tagit tram rutiner tor interna revisioner och en tillsynsplan med tidplan
tor uppfoljning/intern kontroll av Social sektors verksamheter. Tillsynsplanen omfattar
Social sektors samtliga verksamhetsomraden och uttorare i saval intern som extern regi
(undantag ar kommunens HVB-hem for de yngre barnen som inte finns med i erhallen
plan) . Av rutinerna framgar vilka overgripande omraden som ska ligga till grund tor
revisionen. Vici granskning av genomforda uppfoljningar av kommunens HVB-hem
synliggors att upptoljningen harmoniserar med de omraden som framgar i
revisionsprogrammet men att kontroll aven gjorts utifran det avtal som tecknats mellan
kommunen och den externa uttoraren . Omraden som toljts upp ar exempelvis
dokumentation, ledningssystem for kvalitet, klagomal och synpunktshantering.
Genomf6rs det en systematisk uppf6ljning och kontro// utifran dessa ti!!synsp!aner (el/er
motsvarande) av att externa privata utf6rare motsvarar stal/da krav?

Vi kan konstatera att uppfoljningar gars lopande av saval Social sektors egna verksamheter
som externa utforare av HVB-hem . Tillsynen toljer den tillsynsplan som Social sektor tagit
fram. Vaci galler ungdomsboendet har en tillsyn gjorts vartannat ar varav H66rs EKB har
toljts upp tva ganger under 2016. Ambitionen ar att en tillsyn ska goras arligen . Vi ser det
som en brist att kommunens andra HVB-hem som riktar sig till de yngre barnen inte har
toljts upp under aret eller finns med i den tillsynsplan som tagits fram. Vi ser det som
viktigt att samtliga HVB-hem som namnden ar huvudman tor toljs upp lopande. Namnden
bor med utgangspunkt fran tecknat avtal aven sakerstalla att externa uttorare lever upp
till de kvalitetskrav som uttalats och att atgarder vidtas tor att starka arbetet.
For att utveckla namndens styrning och uppfoljning av familjehems- och
institutionsvarden ser vi det som angelaget att namndens kvalitetsupptoljning resulterar i
en samlad bedomning huruvida kommunen och externa utforare lever upp till kraven om
en godtagbar kvalitet och sakerhet i verksamheten samt innehaller torslag pa atgarder tor
att starka arbetet. I dagslaget tenderar sammanfattningen att hamna pa en overgripande
niva dar det saknas tydliga mal for det fortsatta utvecklingsarbetet.
Hur sker aterrapportering till socia!namnden? Vi/ken information far namnden tor att kunna
godkanna externa p/aceringar?

Namnden delges lopande information kring placerade barn och unga, dels genom de
individarenden som socialnamndens arbetsutskott fattar beslut om vid overvagande av
varden, dels att namnden tar information om de tillsyner som gars. Vaci galler det avtal
som tecknats med H66r Hotell och Konferens ar var bedomning att namnden fatt
erforderlig information under avtalsutformningen och varit insatt i avtalets utformning och
torutsattningar. Dartill informeras namnden lopande om storre avvikelser noteras i Social
sektors verksamheter.
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5.2

Rekommendationer
Utifran granskningen rekommenderar vi socialnamnden att:
•

Tydliggora med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas
familjehem .

•

Utveckla rutiner for hur godkannande av externa utforare ska ske och vilka
kvalitetskrav som stalls .

•

Tillse att avtal som tecknats med externa utforare atfoljs av upphandling.

•

Utifran genomford uppfoljning under aret, sakerstalla att externa leverantorer
lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att atgarder vidtas for att
starka arbetet. Det galler exempelvis kraven pa ledningssystem for kvalitet,
dokumentation, rapportering av synpunkter och klagomal tva ganger per ar samt
leverantorens kannedom om Social sektors vardegrund och mal.

•

Tillse att en tillsyn av kommunens HVB-hem for yngre barn genomfors.

•

Sakerstalla att varden for barn och unga som ar placerade av socialnamnden
overvags minst en gang var sjatte manad.

•

Utveckla nuvarande utvardering av familjehems- och institutionsvarden med en
sammanfattande bedomning som inkluderar forslag pa forbattringsatgarder for
att starka kvaliteten.

Malmo 2017-01-25

Ida Brorsson
Certifierad kommuna/ yrkesrevisor
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6.

Bilaga 1 - Revisionskriterier
Socialt barnavardsarbete kan vara allt fran allmant forebyggande och frivilliga insatser till
skyddsatgarder. En placering av barn/unga kan ske frivilligt eller genom tvang. Styrningen
av socialtjanstens insatser sker huvudsakligen genom Socialtjanstlagen (Sol) , Lag med
sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU) samt genom uttalade mal/riktlinjer fran
fullmaktige och namnder.
Socialtjanstlagen (Sol, 2001 :453)
Sol markerar att socialnamnden ar samhallets yttersta skyddsnat och namnden har alagts
ett sarskilt ansvar for barns uppvaxtvillkor och skydd/st6d. Namnden ar skyldig att utreda
enskilda barns behov och arbeta saval forebyggande som med avhjalpande insatser. Nar
socialtjansten tar kannedom om att ett barn/ungdom behaver hjalp och st6d ska
socialnamnden utan dr6jsmal inleda en utredning .
Betraffande ansvaret for placerade barn och ungdomar har socialnamnden enligt Sol
bland annat skyld ighet att:
•

Sakerstalla att varden ar god och att den framjar den enskildes samh6righet med
anhoriga och narstaende .

•

Utreda forutsattningarna hos de hem som skall ta hand om barn/unga.

•

Medverka till att barnet/den unge far god vard och fostran i gynnsamma
uppvaxtforhallanden . Namnden skall ocksa verka for att barn/unga tar lamplig
utbildning samt att den som vardar sadana barn/unga tar rad, st6d och annan hjalp
som de behaver.

•

Minst en gang var sjatte manad 6vervaga om varden ska fortsatta .

Enligt Sol ska en vardplan upprattas nar ett barn vardas i ett annat hem an det egna (HVB,
st6dboende eller familjehem) . Planen ska beskriva mal med varden, behov hos barnet,
insatser som beh6vs, hur umgange med narstaende ska ske samt barnets och
foraldrarnas syn pa varden . Planen ska aven ange eventuella insatser fran andra
huvudman. En genomforandeplan ska aven upprattas sa snart som m6jligt vid placering
och ska beskriva mal med insatserna, hur varden ska genomforas, hur kontakterna med
socialtjanstens handlaggare och narstaende ska ordnas och hur barn och foraldrar utovat
inflytande over planeringen. Genomforandeplanen bar enl igt Socialstyrelsen revideras vid
behov. Dessa bada planer ligger till grund for uppfoljning av varden. Uppfoljningen ska
omfatta halsa, utveckling, socialt beteende, skolgang och relationer till narstaende.
Lagen med sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU, 1990:52)
Den som ar under 18 ar kan beredas vard med tvang enligt LVU . LVU kan bli aktuellt om
det finns brister i omsorgen eller andra omstandigheter som patagligt riskerar att skada
barnet/den unges halsa och utveckling. Vard kan ocksa ges om den unge allvarligt utsatter
sin halsa och utveckling for risker genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt
nedbrytande beteende. I det senare fallet kan aven unga som fyllt 18 ar men inte 20 ar
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beredas vard med stod av LVU. Beslut om vard enligt LVU meddelas av forvaltningsratten
efter ansbkan fran socialnamnd. Enligt LVU ska socialnamnden bvervaga fortsatt placering
var sjatte manad .

Kommunala mal och riktlinjer
Kommunfullmaktige har utifran Hbbrs kommuns v1s1on 2015 beslutat om fyra
kommunbvergripande mal for mandatperioden . Utifran de bvergripande malen har
namnderna konkretiserat namndsmal med tillhbrande indikatorer for uppfoljning . Det finns
inget specifikt mal beslutat av kommunfullmaktige eller socialnamnden avseende
kommunens arbete med placerade barn och unga. Dock finns mal som har baring pa
arbetet, se nedan .
Kommunovergripande
mal
God livsmiljo och
boende for alla

Namndsmal

Uppfoljning

Medborgarnas mojligheter till
delaktighet ska oka .

lndividens formaga, delaktighet och
sjalvbestammande ska framga av
genomforandeplanen. Minst 70 %.
Nojdheten gallande bemotande pa de
olika brukarenkaterna/
vardegrundsenkaterna ska bibehallas
eller oka jamfort med foregaende ar.
Nojdheten gallande inflytande pa de
olika brukarenkaterna/
vardegrundsenkaterna ska bibehallas
eller oka jamfort med foregaende ar.

Andelen medborgare som far ett gott
bemotande av kommunen ska oka.
Tillgangliga och
professionella

Medborgarnas uppfattning om
inflytande i kommunen ska oka.

Socialnamndens reg!emente
Socialnamnden ska enligt reglementet 8 ansvara for foljande omraden som har baring pa
granskningsomradet:
•
•
•

8

Mottagande av asylsbkande
lntegrering av flyktingar
Hem for vard och boende for ensamkommande barn och ungdomar
asylprocessen och med permanent uppehallstillstand.

Senast reviderat av kommunfullmiiktige 2016-01 -27
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