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Revisionsrapport: Granskning av placering av barn och unga i jourhem och familjehem
KPMG har av revisorerna i Huddinge kommun fått i uppdrag att granska placeringar av barn och unga
i jourhem och familjehem. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om socialnämnden har en tillfredställande styrning uppföljning och kontroll av den
vård som genomförs för barn och ungdomar vid jourhem och familjehem. Vidare har syftet varit att
göra en jämförelse mellan Huddinge och övriga Södertörnskommuner.
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att Individ- och familjeomsorgen i Huddinge kommun,
med fokus på barn- och ungdomssektionen i denna granskning, har ett mycket omfattande och stort
ansvar. Ansvaret för barns förhållanden i vissa fall finns hos de handläggare som är ansvariga för
handläggningen samt hos ledning och socialnämnd. Detta ställer stora krav på ledning, tydlighet,
transparens och goda metoder för att göra ett bra arbete.
Antalet utsatta barn och unga har ökat de senaste åren, detta kan man se i antalet orosanmälningar.
Dock har antalet verksamhetsdygn minskat. Kostnaderna har ökat och nämndens underskott för 2017
är stort. Vid jämförelse med andra kommuner så kan vi även se att Huddinge har högre jämförbara
kostnader varför det kan finnas skäl att närmare utreda orsakerna.
Vår bedömning är att det finns goda och väl anpassade rutiner och metoder för handläggning och även
för uppföljning av barn- och ungdomsplaceringar. Det metodstöd som finns i form av Tjänstekartan är
föredömligt vilket innebär en god styrning. Dock finns några punkter som vi bedömer behöver
utvecklas.
Enligt 6 kapitlet 6 § SoL framgår att om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i
högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets
skydd eller stöd avslutats. Ett särskilt skäl kan vara att det placerade barnet är föremål för juridisk
process. Vi kan dock inte se att det är endast i sådana fall som jourhemsplaceringarna blir längre än
sex månader.
Varje placering är av stor ingripande karaktär för ett barn eller ungdom. Jourhemsplacering är avsett
att inte pågå längre tid än sex månader eftersom barnet behöver en trygg och förutsägbar framtid. När
en jourhemsplacering överstiger sex månader bör det betraktas som en avvikelse som systematiskt
följs upp och åtgärdas.
Mot bakgrund av granskningen 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
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•

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.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Socialnämnden för yttrande senast 2018-05-31 och för
kännedom till kommunfullmäktige.
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