
 

 

 

Kommunrevisorerna informerar 

Granskning av placering i 
familjehem  

Umeå kommuns förtroendevalda revisorer 

har granskat kommunens arbete med 

placeringar i familjehem. Vår 

sammanfattande bedömning är att 

individ- och familjenämnden inte har en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning för 

att möjliggöra att barn och ungdomar som 

placeras ska få utvecklas och växa upp 

under trygga förhållanden.  

Även om kompetensen hos 

verksamhetens socialsekreterare är 

tillräcklig är de rutiner som ger stöd i 

arbetet med att utreda barn och ungas 

behov och placera dem inaktuella. 

Granskningen visar också att lagen inte 

alltid följs, bland annat kopplat till 

utredningstid, besök hos placerade barn 

och unga samt övervägande och 

omprövning av nämnd. Uppföljningen av 

placerade barn och unga är tillräcklig men 

har inte förändrats med anledning av att 

barnkonventionen blivit lag. 

De kvalitetskriterier som ställs på både 

egna och upphandlade familjehem är 

tillräckliga. Det genomförs dock inte 

någon systematisk uppföljning för att 

säkerställa att upphandlade familje- och 

HVB-hem efterlever överenskomna krav.  

Vi rekommenderar individ- och 
familjenämnden att: 

 Säkerställa att verksamheten följer 
gällande lagstiftning (inkl. 
barnkonventionen) genom att utveckla 
rutinerna för utredning, placering och 
uppföljning av barn och unga i 
familjehem. 

 Upprätta former för omvärldsbevakning 
och tidigare placeringar som ger underlag 
för kontinuerlig revidering av 
verksamhetens rutiner.  

 Säkerställa en korrekt delegationsordning 
vid beslut att verkställa placeringar i 
externa familjehem.  

 Intensifiera och hitta nya former för det 
förebyggande arbetet och öppenvården 
för att minska antalet placeringar.  

 Upprätta former för att involvera 
placerade barn och ungas nätverk inför 
och under arbetet med 
genomförandeplaner.  

 Säkerställa tydliga riktlinjer för uppföljning 
av familjehem som har direkt avtal med 
kommunen. 

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen 
och individ- och familjenämnden att: 

 Upprätta former för uppföljning av 
upphandlade familje- och HVB-hem för att 
säkerställa att leverantörer lever upp till 
ingångna avtal.  

 
EYs rapport ”Granskning av placering i 
familjehem”. För ytterligare information kontakta 
revisionens ordförande Ewa Miller, tel. 070-
6220344, mejl ewa.miller@umea.se 


