
Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2017 

Revisorerna i Huddinge kommun informerar 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

 

Granskning av placering av barn och unga 
 
Granskningens inriktning 
KPMG har fått i uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna i Huddinge 
kommun att granska placeringar av barn och 
unga i jour- och familjehem.  
 
Individ- och familjeomsorgen i Huddinge 
kommun, med fokus på barn- och 
ungdomssektionen, har ett mycket omfattande 
och stort ansvar. Ansvaret för barn och ungas 
förhållanden i vissa fall finns hos handläggare, 
ledning och Socialnämnden. Detta ställer stora 
krav på ledning, tydlighet, transparens och 
goda metoder för att göra ett bra arbete. 
 
Granskningen har syftat till att bedöma om 
Socialnämnden har en tillfredsställande 
styrning, uppföljning och kontroll av den vård 
som genomförs för barn och ungdomar vid 
jour- och familjehem. Granskningen har även 
syftat till att göra en jämförelse mellan 
Huddinge och övriga Södertörnskommuner.    
 
Iakttagelser och slutsatser 
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att 
det finns goda och väl anpassade rutiner och 
metoder för handläggning och uppföljning av 
barn- och ungdomsplaceringar. Metodstödet 
Tjänstekartan är föredömligt vilket resulterar i 
en god styrning.  
 
Några iakttagelser som gjorts är att 
placeringstiden i jourhem ofta överstiger den 
tidsgräns som de lokala riktlinjerna föreskriver. 
Vidare nämns inte barnets skolgång i den 

placeringsrutin som finns för jourhem. I 
Huddinge kommun har man även 
förhållandevis höga kostnader för sina 
placeringar av barn och unga.  
 
Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning 
rekommenderar vi Socialnämnden att: 

• Systematiskt följa upp 
jourhemsplaceringar längre än sex 
månader 

• Införa åtgärder i syfte att 
jourhemsplaceringar endast ska 
omfatta sex månader (tillfällig vård 
och fostran) 

• Utarbeta och tydliggöra rutiner för 
barns och ungdomars skolgång 

• Utreda orsaken till att Huddinge har 
förhållandevis höga kostnader för 
placeringar 

• Utveckla användandet av nyckeltal i 
syfte att få kunskap om de höga 
kostnaderna beror på långa placeringar 
och/eller höga dygnskostnader  

 
 
 
 
Revisionens skrivelse har överlämnats till 
Socialnämnden, 2018-01-29, för yttrande 
tillsammans med KPMGs rapport. 
För ytterligare information, kontakta 
revisionens ordförande Svante Axelsson tel. 
070–623 64 59 

 

 

 

 

 

 


