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Till socialnämnden för yttrande

Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av ekonomistyrning och resursutnyttjande och uppföljning av
verksamheten för placeringar av barn och unga

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde
den 19 december 2019.

Utifrån granskningens slutsatser bedömer kommunrevisionen att socialnämnden:

— Bör ta fram en tydlig strategi för hemmaplanslösningar.

— Strategin för hemmaplanslösning bör inte enbart fokusera på att sänka
kostnader utan strategin och dess insatser behöver utformas i samverkan med
andra samhällsaktörer, inom och utanför kommunen, på ett sätt som leder till
en positiv utveckling för barnet och dess familj över tid.

— Bör säkerställa att de åtgärder och interventioner som tagits fram utifrån
interngranskningen genomförs och följs upp

— Ska utveckla egenkontroller för att säkerställa att den lagstadgade tiden om
övervägande inom sex månader samt fyra uppföljningar per år hålls.

— Bör utveckla en politisk samverkan med en gemensam målbild mellan nämnder
med angränsade uppdrag, (t.ex. barn- och utbildningsnämnden).

— Ska formulera ett tydligt uppdrag till det upphandlade HVB-boendet inför
placering för att tydliggöra placeringens målsättning och krav.

— Ska vidta åtgärder i syfte att säkerställa att individuppföljning i enlighet med
gällande lagstiftning sker för samtliga placeringar.

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med
följande frågeställningar:

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?

Revisionen önskar vidare att nämnden i sitt svar särskilt belyser och förklarar de
underliggande orsakerna till att antalet placeringar i HVB ökar betydligt mer i Falköping
än i andra kommuner och att antalet familjehemsplaceringar minskar på motsvarande
sätt i jämförelse med andra kommuner, (hänvisning till diagrammen på sid. 15 i
rapporten).



Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 16 mars 2020.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

2020-01-14

Lars Elinderson
Revisionens ordförande

Anna Johansson
Vice ordförane
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1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ekonomistyrningen
och resursutnyttjandet avseende verksamheten för placeringar av barn och unga.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen sörja för barn och ungdomar som riskerar att
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver. Där så är möjligt ska
detta ske i samförstånd med den unge och dess föräldrar, men i vissa fall kan
tvångsåtgärder vara nödvändiga, där lagen om vård av unga, LVU, blir tillämplig.

En institutionsplacering är ett stort ingripande i en persons liv och ska föregås av en
grundlig utredning som definierar vårdbehovet i syfte att vården kan utformas på bästa
sätt för den enskilde och därmed också vara effektivt. Lagstiftningen ställer höga krav
på att kommunen noga följer vården både under vårdtiden och efter.

Syftet med granskningen är att granska socialnämndens ekonomistyrning och
resursutnyttjande avseende verksamheten för placerade barn och unga.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kostnaderna för den
totala barn och ungdomsvården är i paritet med liknande kommuner men kostnaderna
för HVB-placeringar är betydligt högre än för jämförbara kommuner. Vi anser att det
saknas en tydlig strategi för framförallt placeringsuppföljning och
hemmaplanslösningar som i sin tur kan bromsa kostnadsutvecklingen.

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi socialnämnden att:

— Bör ta fram en tydlig strategi för hemmaplanslösningar.

— Strategin för hemmaplanslösning bör inte enbart fokusera på att sänka
kostnader utan strategin och dess insatser behöver utformas i samverkan
med andra samhällsaktörer, inom och utanför kommunen, på ett sätt som
leder till en positiv utveckling för barnet och dess familj över tid.

— Bör säkerställa att de åtgärder och interventioner som tagits fram utifrån
interngranskningen genomförs och följs upp

— Ska utveckla egenkontroller för att säkerställa att den lagstadgade tiden om
övervägande inom sex månader samt fyra uppföljningar per år hålls.

— Bör utveckla en politisk samverkan med en gemensam målbild mellan
nämnder med angränsade uppdrag, (t.ex. barn- och utbildningsnämnden).

— Ska formulera ett tydligt uppdrag till det upphandlade HVB-boendet inför
placering för att tydliggöra placeringens målsättning och krav.

— Ska vidta åtgärder i syfte att säkerställa att individuppföljning i enlighet med
gällande lagstiftning sker för samtliga placeringar.
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2 Inledning
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ekonomistyrningen
och resursutnyttjandet avseende verksamheten för placeringar av barn och unga.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen sörja för barn och ungdomar som riskerar att
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver. Där så är möjligt ska
detta ske i samförstånd med den unge och dess föräldrar, men i vissa fall kan
tvångsåtgärder vara nödvändiga, där lagen om vård av unga, LVU, blir tillämplig.

En institutionsplacering är ett stort ingripande i en persons liv och skall föregås av en
grundlig utredning som definierar vårdbehovet i syfte att vården kan utformas på bästa
sätt för den enskilde och därmed också vara effektivt. Lagstiftningen ställer höga krav
på att kommunen noga följer vården både under vårdtiden och efter.

På senare tid har institutionsvården börjat ifrågasättas. Forskning visar på att
institutionsvårdens effekter i genomsnitt är låga och att många placeringar måste
avbrytas i förtid. I dag ses institutionsplacering av många som en sista utväg när inga
andra insatser hjälper. Härigenom är det av stor vikt att kommunen har underbyggda
rutiner och arbetsmetoder som säkerställer samt garanterar en god kvalitet i de
institutioner som nyttjas för placeringar. De flesta av de barn och ungdomar som
placeras på hem för vård eller boende, (HVB), idag placeras hos privata, enskilda
utförare. Kommunerna som gör placeringarna, ansvarar för att kvaliteten i
verksamheten är god.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet är att granska att socialnämndens ekonomistyrning, resursutnyttjande och
uppföljning avseende verksamheten för placerade barn och unga.

• Hur har budget och utfall sett ut när det gäller institutionsvård de senaste åren?

• Hur förhåller sig Falköpings kommuns kostnader för placeringar av barn och
unga i jämförelse med liknande kommuner?

• Vilka åtgärder eller vilket arbete görs för att minska kostnaderna för
institutionsvården?

e Finns det några strategier i form av hemmaplanslösningar?

• Finns ramavtal/avtal med de institutioner som används?

• Hur sker kvalitetssäkring av HVB-hem innan placering? Vilka kontroller görs
före och under placering?

• Vilka rutiner finns för att överväga/ompröva om vård på institution fortfarande
behövs?

o Vilka rutiner finns för att följa upp en placering och hur genomförs
uppföljningen?

© 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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• Hur säkerställer nämnden att barnet/den unge regelbundet får besök från
socialtjänsten och att placeringen hålls under uppsikt? Vilken återkoppling
kräver nämnden från genomförda uppföljningar?

• Finns det någon samverkan mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden i förebyggande syfte?

Granskningen avgränsas till institutionsplaceringar av barn och unga. Granskningen
omfattar inte placeringar i familjehem eller institutionsplaceringar av vuxna
missbrukare.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

• Kommunallagen 6 kap § 6 SFS (2017:725), KL

• Socialtjänstlagen, SFS (2001:453), SoL

• Socialtjänstförordningen. SFS (2001:937), SoF

• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, SFS (1990:52), LVU

• Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller
boende, SOSFS (2012:11)

• Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

• Kommunala mål och riktlinjer

2.3 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analys av relevanta
dokument samt intervjuer och avstämningar med avdelningschef IFO, 1:e
socialsekreterare och socialnämndens ordförande.

Dokument som omfattats av granskningen är:

- Verksamhetsplan Socialnämnden 2018-2020

- Handlingsplan IFO 2019 T2

- Tertial uppföljning IFO

- Granskning barnplaceringar slutrapport 2018

- Sammanställning av kostnader för placeringar

- Kostnader placeringar 2017-2019

- Rutin inför övervägande

- Rutin inför omprövning

Rapporten är faktakontrollerad av avdelningschef för IFO.

C) 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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3 Resultat av granskningen

3.1 Lagar som styr verksamheten

Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller
bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende,
eller stödboende. (6 kap. 1 § SoL)

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller
boende och stödboenden. När ett barn placeras ska det i första hand övervägas om
barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för
barnet ska alltid beaktas. (6 kap. 2 § SoL)

Ett barn får inte tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte
tillhör någon av vårdnadshavarna utan medgivande från socialnämnden.
Förhållandena i det tilltänkta familjehemmet ska utredas och socialnämnden ska
tillhandahålla utbildning för familjehemmet. (6 kap. 6 § SoL)

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. Familjehemmet har också rätt till stöd från socialnämnden. (6 kap. 7 § SoL)

Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett
familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende. 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. (6 kap. 7b §
SoL)

Socialnämnden ska utse en särskild socialsekreterare som ansvarar för kontakterna
med barnet eller den unge. Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge
regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och
önskemål. (6 kap. 7c SoL)

Minst en gång var sjätte månad ska övervägas om vården fortfarande behövs och hur
vården bör inriktas och utformas. När barnet har varit placerat 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. (6 kap. 8 § SoL)

Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för
vård eller boende

Socialnämnden ska kartlägga och analysera behovet av familjehem och hem för vård
eller boende för placeringar av barn och unga på kort och lång sikt.

5
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Nämnden ska, med kartläggningen och analysen som utgångspunkt, planera för och
vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem som kan erbjuda vård
som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet.

Socialnämnden ska samverka med andra samhällsorgan för att barn och unga i
familjehem eller hem för vård eller boende ska få lämplig utbildning och sina behov av
häiso- och sjukvård och tandvård tillgodosedda.

Enligt ett allmänt råd från socialstyrelsen bör barnet eller den unge besökas av en
socialsekreterare minst fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och unga som
nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende kan behöva
tätare kontakt. (SOSFS 2012:11)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den
omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. (SOSFS 2011:9)

Hem för vård eller boende, HVB

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot
enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs
av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs
dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.

Verksamheten vid hem för vård eller boende ska bygga på förtroende för och
samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet
upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som
görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Verksamheten ska bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har
det sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han
eller hon behöver.

Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende ska det finnas en person
med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också finnas sådan
personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende och vars
skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och
lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan
arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom eller
henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning. (3 kap. §§ 3, 4, 5, 5 a, och 7 Sof)

SIS-hem

Staten ansvarar för de särskilda ungdomshem som avser vård av unga (enligt 3 § LVU)
som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn, så kallade SIS-hem. Om
socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett sådant hem ska Statens

6

C) 2019 KPMG AB. Al! rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential



Falköpings kommun
Granskning av ekonomistyrning och uppföljning av verksamheten för placeringar av barn och unga

2019-12-17

institutionsstyrelse anvisa den unge en plats. För vård i dessa hem får staten ta ut
avgift av den kommun som begärt placeringen. (Förordning med instruktion för Statens
institutionsstyrelse § 3)

I samband med inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller
boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning
och personliga förhållanden i övrigt.

När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som vårdas skrivas
ut. Om den enskilde vårdas med stöd av LVU får han eller hon inte skrivas ut om inte
socialnämnden har begärt eller medgett det. Statens institutionsstyrelse ska omgående
underrätta socialnämnden när det finns anledning till utskrivning. Nämnden ska
underrättas i sådan tid att det finns möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga
insatser. (Socialtjänstförordningen kap. 3 §§ 10, 11, 14)

Skollagen

Enligt skoilagen är skolan som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter till
elevens nya skola under vissa förutsättningar, tex vid placering. Skyldigheten att lämna
över uppgifter gäller när en elev byter skolenhet inom samma skolform eller byter
skolform. Den nya skolan ska få de uppgifter som behövs för att underlätta övergången
för eleven. (Skollagen 3 kap. §§ 4 b, 12j)

Lagen om vård av unga

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt denna lag och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har
vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller
henne själv om, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger.

2 § Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

3 § Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. (LVU §§ 1, 2 3)

Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas,
om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och
rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa
eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare
ätgärder hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas,
får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat
besluta om omhändertagande. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även
rätten besluta att den unge omedelbart skall omhändertas. (LVU § 6)

7
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Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var
sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör
inriktas och utformas. Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden
inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med
stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex
månader från senaste prövning. När den unge har varit placerad 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 enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken. (LVU § 13)

Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.
Socialnämnden ska följa vården främst genom regelbundna personliga besök i det hem
där den unge vistas, enskilda samtal med den unge, samtal med den eller dem som
tagit emot den unge i sitt hem, och samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska
särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt
relationer till anhöriga och andra närstående. (LVU § 13 a)

Statens institutionsstyrelse ska följa upp verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen
ska omfatta tiden såväl under som efter avslutad vård. (LVU 4 a §)

3.2 Nämndens mål för verksamheten

3.2.1 Iakttagelser

Av verksamhetsplanen för socialnämnden framgår att nämnden har brutit ner
Kommunfullmäktiges mål till delmål. Nämnden har fattat beslut om mål som har
bärighet på granskningsområdet såsom att verksamheterna ska bidra till social
hållbarhet genom förebyggande arbete och att barn som placerats i HVB ska uppleva
delaktighet i beslut och insats. Därutöver har nämnden fattat beslut om att
verksamheterna ska skapa ekonomisk hållbarhet genom att hushålla effektivt genom
sina tilldelade resurser så att bästa möjliga resultat kan nås på kort och lång sikt. I
bilaga A finns nämndens mål för 2018-2020 i sin helhet.

3.3 Organisation

3.3.1 Iakttagelser

Utöver den lagstadgade myndighetsutövningen för förhandsbedömning och utredning
finns en enhet för verkställighet av beslutade insatser till barn, unga och deras
föräldrar. Inom verkställigheten finns ett behandlingsteam om åtta medarbetare som
erbjuder behandlingsinsatser i öppenvård till barn och deras familjer. Därutöver driver
verksamheten ett HVB i egen regi om ca fem platser med inriktning mot unga sedan
femton år tillbaka. Till boendet hör också två stödboendeplatser. Två fältsekreterare
som främst arbetar främjande och förebyggande finns också inom verksamheten. De
arbetar vissa kvällar och helger men utför också verkställande av dom i form av
unadornstjänst etc.

Utöver de insatser som verksamheten själva förfogar över kan insatser som utförs av
uppdragstagare (t.ex. familjehem och kontaktperson) verkställas genom beslut.
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Därutöver köper verksamheten piaceringsplatser hos externa utförare, till exempel
HVB-vård i privat regi och platser inom Statens institutionsstyrelse.

Placering kan ske frivilligt med stöd av socialtjänstlagen, SoL eller med stöd av
tvångslagstiftning, enligt LVU.

i intervjuerna beskrivs att behandlingsteamet besitter stor kompetens och kan klara en
rad svåra ärenden på hemmaplan. Arbetsgruppen arbetar flexibelt och det händer att
arbetstiden förflyttas för att anpassas till det aktuella behovet men att det krävs ett ökat
mått av samverkan och samsyn för att lyckas i uppdragen. Samtidigt framkommer i
intervjuerna att handläggare bör kunna följa upp måluppfyllelsen i
behandlingsinsatserna tydligare och även inom det HVB-boendet i kommunal regi.

Särskild utredning 2018

I intervjuerna framkommer att såväl den ekonomiska situationen som arbetssituationen
för handläggare som genomför utredning och uppföljning av placerade barn och unga
har varit föremål för diskussioner internt i verksamheten. Under 2018 genomförde
verksamheten på uppdrag från socialchef en interngranskning av placeringar.
interngranskningen innefattade en dokumentationsgranskning av 14 ärenden och sex
intervjuer med enhetschefer och handläggare inom barn och unga.

i interngranskningen framkom att det behövs en tydligare struktur avseende
handläggningsprocesser och att handläggarna arbetar ineffektivt då det är två
handläggare med vid uppföljning, möten och när de skriver hela utredningen. Vidare
framkom att samverkan med öppenvårdsinsatser behöver förbättras och att det finns
benov av mer strukturerade former av samverkan mellan socialtjänst och skola.

En rad åtgärder och interventioner togs fram för att skapa en kvalitetshöjande och
förpättrad arbetsmiljörelaterad riktning inom barn och ungdomsvården.

3.3.1.1 Kommentarer och bedömning

Organisationen förfogar över resurser som möjliggör behandlingsarbete på hemmaplan
genom en benandlingsenhet som beskrivs ha hög kompetens samt ett HVB-boende i
egen regi med flerårig erfarenhet. Vi anser att det finns förutsättningar för ett metodiskt
arbete för hemmaplanslösningar och strukturerad hemplanering från HVB-boende och
rekommenderar att nämnden bör ta initiativ till att ta fram en tydlig strategi för
hemmaplanslösningar.

En interngranskning genomfördes under 2018 där det framkommer att det finns stora
behov av verksamhetsutveckling avseende handläggningsrutiner och
uppföijningsrutiner. Vi rekommenderar att ett arbete med att säkerställa att de åtgärder
och interventioner som tagits fram genomförs och följs upp för att tillse att framkomna
brister inte kvarstår.
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3.4 Uppföljning

3.4.1 Iakttagelser

Myndighetsutövande handläggare ansvarar för uppföljning av beslutade insatser. Till
hjälp i det praktiska genomförandet av övervägande om fortsatt vård (beslut enligt SoL
el LVU § 2) och omprövning av beslut enligt 3 § LVU finns en checklista med frågor
som omfattar viktiga områden att belysa vid uppföljning.

I intervjuerna beskrivs att omprövningar enligt LVU prioriteras och handläggs inom den
lagstadgade tiden 6 månader, men övervägande om fortsatt vård (enligt LVU och SoL)
som också ska genomföras inom 6 månader enligt gällande lagstiftning ibland inte
genomförs inom den lagstadgade tiden. Vårdplaner upprättas i samband med
vårdbeslut och genomförandepianer ska upprättas utifrån vårdplanen.

Uppföljningsansvaret innebär också i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna räd om socialnämndens ansvar för barn och unga i b.la. HVB, (SOSFS
2012:11), att minst besöka barnet fyra gånger per år. Av föreskrifterna framgår vidare
att yngre barn samt barn och unga som nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett
hem för vård eller boende kan behöva ha tätare kontakt.

Nämndens arbetsutskott beslutar om omprövningar och följer upp överväganden om
fortsatt vård var sjätte månad. I samband med övervägandet följs upp att vårdplan och
genomförandeplan finns och uppföljningen sker utifrån BBIC (Barnets behov i centrum,
ett metodstöd som utformats av socialstyrelsen). Arbetsutskottet är insatt i varje
placeringsärende.

3.4.1.1 Kommentarer och bedömning

Av intervjuerna beskrivs det vara brister i handläggningen avseende övervägande om
fortsatt vård då det framkommit att den lagstadgade tiden för överväganden inte alltid
halis. Då det är lagstadgat att omprövning sker inom sex månader ser vi allvarligt på att
denna lag inte alltid efterlevs. Vi anser att verksamheten ska utveckla åtgärder och
egenkontroller för att säkerställa att den lagstadgade tiden om övervägande inom sex
månader sker. Enligt socialstyreIsen ska allmänna råd betecknas som bindande för
verksamheter att följa. Därmed bedömer vi att det på samma sätt bör följas upp att
minst fyra besök per år genomförs.

I intervjuerna och i dokumentstudien framkommer att uppföljning av måluppfyllelse i
placeringar i egen regi inte föijs upp lika aktivt som till exempel externa placeringar på
SIS-nem. Uppföljning av placeringar i kommunal regi ska genomföras på samma sätt
som externa placeringar. Vi anser att socialnämnden behöver vidta åtgärder i syfte att
säkerställa att uppföljning sker i enlighet med gällande föreskrifter.

3.5 Samverkan

3.5.1 Iakttagelser

Det sker viss samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen på chefsnivå. I det praktiska samverkar skolan och
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socialförvaltningen genom stärkt oemanning inom ett särskilt utsatt bostadsområde.
Socialtjänsten har omfördelat personalresurser så att särskilda socialsekreterare
arbetar riktat mot detta bostadsområde, och i närmare samverkan med skolan. Detta
arbete har startat under året och följs av en styrgrupp med representanter för IFO samt
Barn och utbildningsförvaltningen. Även fältverksamheten samarbetar med skolan.

Helt nyligen har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kommit
överens om en samverkansstruktur på förvaltningsnivå, men det finns inte någon
beslutad formaliserad samverkan på nämndsnivå i dagsläget.

3.5.1.1 Kommentarer och bedömning

Av intervjuerna kan vi konstatera att det på förvaltningsnivå finns en praktisk
samverkan mellan socialtjänsten och skolan och helt nyligen har förvaltningarna
beslutat om strukturen för samverkan men det saknas fortfarande en formaliserad
samverkan. Samverkan beskrivs ledas på förvaltningsnivå men styrs inte av politiska
målsättningar. Vi rekommenderar att socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden utformar en struktur för politisk samverkan mellan de båda
berörda nämnderna för malgruppen barn cch unga, som bygger på en gemensam
målbild för målgruppen. Eventuellt kan även andra nämnder vara aktuella att ingå i den
systematiska samverkan, tex Kompetens och arbetslivsnämnden samt Kultur och
fritidsnämnden.

3.6 Ekonomiskt utfall för verksamheten

3.6.1 Iakttagelser

Verksamheten prognosticerar ett underskott för IFO-verksamheten om ca 20 mkr. Den
stora delen av underskottet (över 50%) står externa placeringar för. Framförallt handlar
det om placeringar av barn och unga, men också om vuxna personer som inte varit
lämpliga för vård på kommunens egna boenden samt de vuxna som tvångsvårdats till
följd av ett allvarligt missbruk. Kostnadsutvecklingen överstiger vida budgeteringen.

I nämndens delårsuppföljning för 2019 framkommer att socialnämnden har fastställt
ekonomiska ramar för verksamheten avseende placeringar, se tabell 1.

Tabell 1

Budget 2019 Utfall jan -juni Prognos

HVB externt utförd SoL 2019 4 550 000 3 999 793 7 242 000

HVB externt utförd LVU 2019 i 5 801 000 8 252 948 13 436 000

Av tabell 2 framgår att budget och kostnadsutfall inte har överensstämt på flera år.
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I intervjuerna beskrivs att budgeten för HVB-placeringar inte varit realistisk de senaste
åren. Förvaltningen menar att budgeten inte täcker de volymer av verksamhetens
aktuella placeringar. Därutöver har dygnskostnaden ökat. lett särskilt fall har Statens
institutionsstyrelse ökat dygnskostnaden, för en särskild ungdom som bedöms behöva
enskildhet och därmed högre bemanning, till 10.000kr/dygn. 1jämförelsen med förra
året kostnad om 7.500kridygn.

Tabell 2

Externt utförd Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2017 Utfall 2017

HVB SoL 4 550 000 7 240 772 1 960 000 7 706 597

HVB LVU 5 800 000
I

14 599 798 4 385 000 14 185 254

Genom dokumentstudier av budget och budgetutfall av alla placeringar (familjehem
oh HVB) framgår att kostnadsutvecklingen främst skett inom externt köpt HVB-insats.

I intervjuerna beskrivs att det under senare år, främst från 2017 och framåt har skett en
volymökning av placeringar, framförallt avseende LVU, och att det finns några särskilda
ärenden som inneburit stora kostnader på grund av de placerades särskilda behov.
Vidare beskrivs att det idag inte placeras på HVB såvida det inte handlar om misstänkt
kriminalitet, normlöshet och/eller missbruk av förbjudna droger. Placering på grund av
omsorgssvikt etc sker främst i familjehem.

För den HVB-verksamhet som sker i kommunal regi har verksamheten beräknat
kostnaden för en behandiingsplats till ca 2.856kr/dygn och om stödboendeplatserna
inräknas blir kostnaden ca 2.040kridygn.

Handlinesplan för budget i balans

Socialnämndens avdelning Individ- och familjeomsorgen, (IF0), prognosticerar ett
underskott under 2019 och ska därmed i enlighet med kommunens ekonomiska
styrprinciper avge en handlingsban till kommunstyrelsen för att bromsa kostnaderna.
Även år 2018 innebar underskott med en handlingsplan som följd.

Socialnämndens analys av jämförelser med kommuner med liknande förutsättningar
visar att det år kostnader för missbruksvärd som utmärker sig i Falköping och att en
förkiaringsfaktor tili detta är driften av vuxenboendet. Det är dock kostnader inom
framförallt barn- och ungdomsvården samt försörjningsstöd som förklarar större delen
av underskottet.

Falköping har en nettokostnadsavvikelse på 17,1% vad gäller kostnader för IFO som
helhet, vilket är en högre avvikelse än de kommuner som enligt SKL anses vara
"Liknande kommuner socioekonomi", (Hallsberg, Trelleborg, Uddevalla, Skara,
Vänersborg, Nässjö samt Tranås).

En rad åtgärder beskrivs i handlingsplanen för att minska budgetunderskottet varav en
åtgärd omfattar barn och unga. Åtgärden beskrivs nedan:
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-Starta upp ett arbete med barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att tillsammans
kunna erbjuda hemmaplanslösningar för den grupp av tonåringar som har
normbrytande, utagerande problematik kombinerat med skolproblematik.

I en särskild redogörelse för barn- och ungdomsvården beskrivs att antalet
orosanmälningar kontinuerligt har ökat under de senaste fem åren. Andelen insatser i
form av placeringar av barn- och unga har också ökat, och således även kostnaderna
för dessa. De som lämnar de flesta orosanmälningarna är skola och förskola som står
för en fjärdedel av dessa. En genomlysning av de nya placeringar som gjorts under
första halvåret 2019 visar att orsaken till placeringar framförallt handlar om två olika
grupper; utagerande, yngre tonårspojkar samt mycket små barn med föräldrar som inte
förmår att ge barnet grundläggande omsorg.

3.6.1.1 Kommentarer och bedömning

Vi ser en brant kostnadsökning från 2017 och framåt av externt köpt verksamhet.
Kostnadsutvecklingen har närmast uteslutande rört externt köpt HVB- verksamhet.
Detta sker samtidigt som kommunen är relativt välförsedd med insatser i egen regi.

Verksamheten har gjort handlingsplaner och interngranskningar för att få ner
kostnaderna i verksamheten men har inte helt lyckats. Vi anser att det behöver bli ett
större fokus på att följa upp insatsernas målsättning, tydligare målsätta
behandlingsinsatser och samverka med skolan för att förhindra dyra externa
placeringar som inte nödvändigtvis når måiet.

Nämnden framför att budgeten inte är tillräcklig för att klara uppdraget och det finns
indikationer på att den inte ned motsvarar de behov som just nu föreligger, men enligt
vår bedömning finns det 'möjlighet att utveckla styrningen av arbetet i verksamheten
för att uppnå en mer ändamålsenlig och effektiv verksamhet och därigenom sänka
kostnaderna.

Enligt vår bedömning sker en del arbete för att minska kostnaderna för HVB-vården
men det saknas en tydlig strategi för hemmaplanslösningar, vilket Falköpings
kommun är relativt väl rustad för med tanke på att här finns såväl behandlingsenhet,
förebyggande enhet, samt HVB i egen regi.

3.7 Jämförelser med liknande kommuner

3.7.1 Iakttagelser

Förvaltningen menar att de vid en jämförelse har ungefär motsvarande kostnader för
barn och ungdomsvård som de likhetsutsökta kommunerna enligt SKR, (Sveriges
kommuner och regioner), Hallsberg, Trelleborg, Uddevalla, Skara, Vänersborg, Nässjö
samt Tranås. I Diagrammet nedan framgår att kostnad för barn och ungdomsvård är i
paritet med riket och lägre än jämförelsekommunerna. Samtliga diagram är hämtade ur
Ko:ada, KCMMUT7 och landstingsdatabasens jämförare.
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Vi kan dock konstatera att kostnaden för HVB-vård för barn och unga utslaget per
invånare har ökat kraftigt sedan 2016 och är betydligt högre än såväl medelvärdet för
riket som jämförelsekommunernas medelvärde
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Att kostnaden för HVB-hem för barn och unga ökat mellan 2016-2018 blir också tydligt
då det av nedanstående diagram framgår att antalet barn och unga som varit
placerade i HVB-hem någon gång under året närmast fördubblats på denna tid.
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Samtidigt som det skett en stor ökning av HVB-placeringar har det skett en drastisk
minskning av antalet barn och unga i familjehem. Det framgår av diagrammet nedan.
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3.7.1.1 Kommentarer och bedömning

Av jämförelserna i Kolada, Kommun och landstingsdatabasen framkommer att det skett
en volymökning och en kostnadsökning för HVB-vård från 2016 och framåt. Samtidigt
sker färre placeringar i familjehem. Den totala kostnadsökningen för barn och
ungdomsvård är i paritet med riket i övrigt och lägre än liknande kommuner.
Sammantaget ger det bilden att det skett en förändring av placeringsmönster. Vi anser
att det jämförande materialet stärker bilden av att det saknas en tydlig strategi för
placeringsuppföljning och hemmaplanslösningar.

3.8 Uppföljning och kvalitetssäkring av HVB

3.8.1 Iakttagelser

Falköpings kommun har ingått i en upphandling av ramavtal med HBV-hem som
genomförts av SKL numera SKR, Sveriges kommuner och regioner.
Ramavtalsupphandlingen genomfördes 2017 och gäller ännu.

Ramavtalet avser att möta kommunernas huvudsakliga behov för externa placeringar
av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering.
Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och
aärmed är avropsberättigade på avtalet.

Kommunen gör inte någon egen uppföljning av upphandlingen men inför placering ber
handläggare HVB-boendet att uppge tva referenskommuner som haft barn placerade
på det aktuella boendet. Därefter rings kommunerna upp för att få en bild av hur väl
boendet motsvarar förväntningarna. Därutöver försöker handläggare att inventera
erfarenheter från placeringar på det aktuella HVB-hemmet bland andra handläggare
inom verksamheten.

3.8.1.1 Kommentarer och bedömning

Kommunen har ramupphandlat HVB-värd genom SKR. Eftersom det är en mängd
HVB-boenden som upphandlats på detta sätt är matchningen mellan barnets behov
och boendet mycket betydelsefullt.

Kvalitetssäkring av ett HVB-hem ska vara en grundläggande utgångspunkt inför en
placering. I intervjuerna nämns också referenstagning som en central del av
kvalitetssäkringen. En svårighet med referenstagningen är att det aktuella boendet
oftast nämner kommuner som de vet har varit nöjda med placeringen och det kan vara
svårt att få veta om en kommun varit missnöjd. Med tanke på hur svårt det kan vara att
inför en placering bedöma kvalitet av vården på HVB-boendet blir kravställandet i
avtalet och uppföljningen av insatsens rnå!uppfyllelse än mer betydelsefull. Vi
rekommenderar att ett tydligt uppdrag formuleras till det upphandlade HVB-boendet
inför placering för att tydliggöra placeringens målsättning och krav.
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4 Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kostnaderna för den
totala barn och ungdomsvården är i paritet med liknande kommuner men kostnaderna
för HVB-placeringar är betydligt högre än för jämförbara kommuner. Vi anser att det
saknas en tydlig strategi för framförallt placeringsuppföljning och
hemmaplanslösningar som i sin tur kan bromsa kostnadsutvecklingen. I övrigt
hänvisar vi till de bedömningar som gjorts i efter varje kapitel.

Utifrån vår bedömning och slutsats bedömer vi att socialnämnden:

— Bör ta fram eJ'. tydlig strategi för hemmaplanslösningar

— Strategin för hemmaplanslösning bör inte enbart fokusera på att sänka
kostnader utan strategin och dess insatser behöver utformas i samverkan
med andra samhällsaktörer, inom och utanför kommunen, på ett sätt som
leder till en positiv utveckling för barnet och dess familj över tid.

— Bör säkerställa att de åtgärder och interventioner som tagits fram utifrån
interngranskningen genomförs och följs upp

— Ska utveckla egenkontroiler för att säkerställa att den lagstadgade tiden om
övervägande inom sex månader samt fyra uppföljningar per år hålls.

— Bör utveckla en politisk samverkan med en gemensam målbild mellan
nämnder med angränsade uppdrag, (t.ex. barn- och utbildningsnämnden)

— Ska formulera ett tydligt uppdrag till det upphandlade HVB-boendet inför
placering för att tydliggöra placeringens målsättning och krav.

— Ska vidta åtgärder i syfte att säkerställa att individuppföljning i enlighet med
gällande lagstiftning sker för samtliga placeringar.

Datum som ovan

KPMG AB

Annelie Svensson Viktoria Bernstam
Kommunal revisor Certifierad kommunal revisor
Specialist Kundansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
trycKfrihetsförordningen.
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A Bilagor

Et t  socia lt  hållbar t  Falkouin
= I I
Verksamheterna ska genom förebyggande arbete bidra till
social hållbarhet.

Nk ff l ja målet upp
I samband med delårsbokslut
och årsredovisning.

Nia:dam komentai lat iva indikatorer gin'ande f f i re~de arbete
Antal sy-sselsana inom socialpsykiatr ins Aktivitetscenter
Andel avslutade ärenden inom försörjningsstöd där  avslinningsorsaken år  arbete.
Antal fr ivilliga medhjälpare.
Andel brukare inom heinnaasten som inte besväras av ensamhet i brukarundersökning.

Nir fajk målet upp

Verksamheterna ska ha ett tydligt barnperspek-tiv. I samband med delårsbokslut
och årsredovisning. _ _ _ _ _

Nämnde» inuounatauticat ira ~foror gi l lande haraperspektir

Andel barn i befolkningen som lever  i familjer  med ekonomiskt bistånd
Andel barn 1 HVB som upplever  delaktighet i beslut och insats.

Kvanten inom veuksantheten ska oka

Verksamheterna ska arbeta för att varje individ känner
delaktighet och ges möjlighet att påverka utförandet av stödet.

N k inis =åkt gipp
I samband med delår sboblut
och årsredovisning.

Nämndens knaaaanaikativa indikatorer gillande delaktighet

Andel genomförandeplaner.
Andel som upplever trygghet och möjlighet att påverka im _ _ _ tsenia
i brukarundersökning äldreomsorg_
Personalkontumitet inom hemtjänsten.

Därutöver har nämnden fastställt ytterligare nämndmål som anses vara av
grundförutsättningar för såväl social hållbarhet som kvalitet.
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Verksamheterna ska skapa ekonomisk hållbarhet genom att
hushålla effektivt med sina tilldelade resurser så an bästa
möjliga resultat uppnås på både kon och lång sikt.

N r målet upp
I samband med delårsbokslut
och årsredovisning.

An rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens är
grunden for att bedriva en socialtjänst av hög kvalitet.
Verksamheterna ska verka för attraktiva arbetsplatser där
medarbetar  -och ledarskap präglas av en vilja till  god
arbetsmiljö. bra arbetsklimat och utvecklande
arbetsuppgifter.

I samband med delårsbokslut
och årsredovisning.
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