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Granskning av individ- och familjenämndens 
rutiner för placeringar i familjehem  

EY har på uppdrag av kommunens revisorer 
genomfört en granskning av rutiner för 
placeringar i familjehem. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om individ- 
och familjenämnden säkerställer att barn och 
ungdomar som placeras i familjehem 
tillförsäkras möjlighet att utvecklas och växa 
upp under trygga och goda förhållanden. 
D.v.s. säkerställs att placeringar av barn och 
ungdomar i familjehem hanteras på ett 
ändamålsenligt och rättssäkert sätt? 

Vår sammanfattande revisionella bedömning 
är att individ- och familjenämnden i begränsad 
utsträckning säkerställt att placeringar av barn 
och ungdomar i familjehem hanterats på ett 
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.  

Vår bedömning baseras på att: 

 Nämndens riktlinjer avseende placeringar 
av barn och unga är delvis ändamålsenliga. 

 Nämndens rutiner och riktlinjer för 
uppföljning och kontroller av placeringar är 
delvis ändamålsenliga för att säkerställa 
berörda individers behov. 

 Kontroller och uppföljningar i familjehem 
har i begränsad utsträckning skett på ett 
ändamålsenligt sätt under den granskade 
perioden. 

 Kvalitetssäkring av familjehem och HVB-
hem har i begränsad utsträckning skett på 
ett ändamålsenligt sätt under den 
granskade perioden. 

 

 

 Det säkerställs inte i tillräcklig 
utsträckning att barnet/den unge får 
besök från socialtjänsten och att 
placeringen hålls under uppsikt. 

 Det kan inte styrkas hur ofta 
omplaceringar av placerade 
barn/unga görs. Det kan heller inte 
styrkas vilka systematiska 
förbättringsåtgärder som vidtas vid 
avvikelser i placeringen. 

 Nämndens rutin för placeringar har ett 
särskilt avsnitt om var barnet/den 
unge kan vända sig om placeringen av 
olika anledningar inte fungerar.  

 Det kan inte styrkas att tillgången 
motsvarar behoven av familjehem och 
HVB-hem. 

 
Vi noterar avslutningsvis att det inte är 
dokumenterat hur den systematiska 
egenkontrollen ska utföras i syfte att 
säkerställa att uppföljning av placerade 
barn- och ungdomars situation görs. 

Vi rekommenderar därför individ- och 
familjenämnden att: 

 Utveckla den systematiska 
egenkontrollen av verksamhetens 
kvalitet avseende barn och ungdomar 
som placeras i familjehem.  

 
 Inkludera placeringar av barn och 

unga i kommande års 
internkontrollplan. 
 

EYs rapport ” Granskning av familjehem” 
2017-10-18.  

För ytterligare information, kontakta: 
Revisionens ordförande Johnny Sandström, 
tel. 070-677 34 89. 


