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1 Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har PwC 

genomfört en granskning av om kultur- och bildningsnämnden säkerställer att det 

finns tillförlitliga rutiner för rekrytering och uppföljning av familjehem. 

Vår samlade revisionella bedömning är att nämnden till del uppfyller 

frågeställningen. Det sker genom att det finns erfaren personal som använder väl 

genomtänkta metoder.  

Det finns områden som behöver utvecklas.  

För de olika kontrollmålen i granskningen har följande framkommit: 

Vilka rutiner finns för rekrytering av familjehem? 

Det finns inga dokumenterade rutiner för rekrytering av familjehem. Vid 

granskningstillfället fanns ett arbetssätt som var ändamålsenligt.  

Vilka rutiner finns för uppföljnig av utvecklingen hos barn som 

placerats i familjehem? 

Det finns inga dokumenterade rutiner för uppföljning av utvecklingen hos barn som 

placerats i familjehem. Vid granskningstillfället fanns ett arbetssätt som var 

ändamålsenligt.  

Vilka rutiner finns för uppföljning av familjehemmet då barn är 

placerade där? 

Det finns inga dokumenterade rutiner för uppföljning av familjehemmen. Vid 

granskningstillfället fanns ett arbetssätt som var ändamålsenligt. 

1.1 Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning gör vi följande rekommendationer: 

 Utveckla mål för verksamheten 
 Upprätta skriftliga rutiner för familjehemsrekrytering 
 Upprätta skriftliga rutiner för hur ofta och hur uppföljningar av placeringar 

ska ske 
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2 Bakgrund 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under 

trygga och goda förhållanden, sörja för att barn och ungdomar får det skydd och 

stöd de behöver och, om hänsynen till den unge motiverar det, vård och fostran 

utanför det egna hemmet. Till socialtjänstens viktigaste uppgift hör att ge de barn 

som samhället har tagit hand om god vård och fostran. 

Varje år sker ett flertal placeringar av barn och unga i familjehem och på 

institutioner. Insatser inom den sociala barn och ungdomsvården innebär ofta ett 

stort ingrepp i barns, ungdomars och familjers liv. Barnets bästa ska alltid beaktas. 

Familjehem som anlitas ska innan ett barn placeras där, utredas för att säkerställa 

att det finns vilja och förmåga att ge den omsorg som barnet behöver. Det är viktigt 

att socialtjänsten har möjlighet att ge stöd och utbildning till familjehemmen, både i 

samband med rekryteringen och senare.1 

Alla barn i samhällsvård ska ha en vårdplan som beskriver vilken insats som barnet 

behöver och en genomförandeplan som mera i detalj beskriver mål för vården på 

kort och lång sikt och hur de ska uppnås. Dessa utgör underlag och struktur för 

uppföljning av vården. Vid planering och uppföljning av vården ska barnet, 

vårdnadshavare och familjehem vara delaktiga. 2  

Nämnden ska noga följa vården genom besök, enskilda samtal med barnet, med de 

som tagit emot barnet och med vårdnadshavarna. Utredningar har visat vikten av 

att hembesök görs för att också genom täta kontakter säkerställa att familjehemmet 

på alla sätt tillgodoser en god vård. Uppföljningen skall omfatta hälsa, utveckling, 

sociala beteende, skolgång och relationer till närstående. 3 Nämnden ska minst var 

sjätte månad överväga om den frivilliga vården fortfarande behövs. 

Utifrån både individ- och ekonomiperspektiv är det viktigt att placeringarna leder 

till önskat resultat. Det är därför viktigt att förvaltningen har fungerande rutiner för 

att följa upp och utvärdera resultaten av dessa placeringar.  

Socialstyrelsen konstaterar att kommunernas satsningar på att i första hand satsa 

på vård för barn och unga i öppna former har medfört att de barn som placeras har 

omfattande vårdbehov.  

 

 

                                                             
1 Socialstyrelsen: (2011) Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem 
 
2 SoL 11 kapitlet 3 §, Socialtjänstförordningen 5 kapitlet 1 § a 

3 SoL 11 kapitlet 3 §, Socialtjänstförordningen 5 kapitlet 1 § b 



Familjehem 

November 2011 
Lekebergs kommun 3 av 8 
PwC 

 

 

Socialstyrelsen genomför öppna jämförelser för barn- och ungdomsvården. 2012 

kommer de att undersöka om kommunerna har rutiner för att säkerställa att 

placerade barn får vård och omsorg av god kvalitet. Bakgrunden är att 

socialstyrelsen anser att dessa barn har hög prioritet.  

Insatser4 inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, kvaliteten ska systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och 

allmänna råd för detta ändamål. En del som berör denna granskning är att det ska 

vara säkerställt att dokumentation och handläggning är rättssäker. Där trycks på 

vikten av att skriftliga rutiner upprättas för väsentliga områden. I föreskrifterna för 

ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet anges att det ska finnas 

uppföljningsbara mål och att kvalitetsarbetet ska dokumenteras och följas upp 

kontinuerligt.  

Vid granskningstillfället var åtta barn i Lekeberg placerade i familjhem. Kostnaden 

hittills var 1,7 mkr och den periodiserade budgeten var 2,8 mkr.  

3 Uppdrag och revisionsfråga 

3.1 Revisionsfråga 
 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Har kultur- och bildningsnämnden tillförlitliga rutiner för rekrytering och 
uppföljning av familjehem? 

Kontrollmål/granskningsmål 

 Vilka rutiner finns för rekrytering av familjehem? 

 Vilka rutiner finns för uppföljning av utvecklingen hos barn som placerats i 
familjehem? 

 Vilka rutiner finns för uppföljning av familjehemmet då barn är placerade 

där? 

3.2 Revisionsmetod 
 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med: 

 Enhetschefen för barn och familj 

 Socialsekreterare med ansvar för rekrytering av familjehem 

 

 

                                                             
4
 SoL 3 kapitlet 3§ 
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För uppdraget relevanta styrdokument har granskats. En personaktsgranskning har 

genomförts omfattade samtliga personakter för familjehemsplacerade barn, samt 

samtliga akter för familjehem som har placeringar av barn från Lekeberg.  

Granskningen är avgränsad till kultur- och bildningsnämnden och till placeringar 

av barn och unga.  

Rapporten är sakavstämd med representant för verksamheten.  

4 Granskningsresultat 

Ansvaret för familjehemsvården, som denna granskning avser, åligger kultur- och 

bildningsnämnden. Inom kultur- och bildningsförvaltningen finns en enhet med 

detta uppdrag, barn- och familjeenheten. Målgruppen är barn och unga upp till 21 

år och deras familjer. Enheten leds av en enhetschef och det finns fyra 

socialsekreterare och två halvtidstjänster som arbetar med behandling. Där finns 

också ansvaret för elevhälsan.  

De fyra socialsekreterarna arbetar med att handlägga anmälningar och 

ansökningar, utreda och föreslå beslut till nämndens arbetsutskott, eller i vissa fall 

själva fatta beslut. De handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen om 

vård av unga, LVU samt lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS.  Alla 

handläggare har adekvat utbildning, tre har också mycket lång erfarenhet från 

yrket. Det är en mycket stabil personalgrupp.  

Lekeberg använder BBIC5 fullt ut, vilket ger förutsättningar för att barnets behov 

beslyses på ett allsidigt sätt.  

Nämnden har inte antagit några mål för verksamheten.  

4.1 Rutiner för rekrytering av familjehem 
Förhållandena i hemmet ska utredas för att ge en bild av dess allmänna lämplighet 

och hemmets lämplighet att ta emot ett visst barn.6 Familjhemmet bör ges 

fortbildning inför placeringen, kontinuerligt stöd i form av fortbildning och 

handledning utifrån det enskilda barnet och möjlighet till avlastning. 

Socialstyrelsen har utvecklat ett bedömningsinstrument som kan användas i ett 

initialt skede vid rekrytering av familjehem. Fokus ligger på faktorer som på olika 

sätt kan innebära en risk för det placerade barnet. Tillsammans med registerutdrag,  

                                                             
5 BBIC – barns behov i centrum – ett vetenskapligt grundat system för handläggning och 
dokumentation vid utredning och uppföljning av barn och unga där målet är att utveckla ett bra 
samarbete mellan barnet, dess familj och olika professionella grupper. Socialstyrelsen ansvarar för 
utbildning och särskild licens för att arbeta enligt metoden. 
 
6 Socialtjänstlagen 6 kap 6 § andra stycket 
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referenser och läkarintyg kan den information som tas fram med hjälp av 

instrumentet vara ett stöd vid bedömningen av vilka sökande som är lämpliga att gå 

vidare för en fördjupad utredning.7 

I Lekeberg är det en av socialsekreterarna som har huvudansvaret för att rekrytera 

familjehem, hon har även andra arbetsuppgifter. Även de andra socialsekreterarna 

är involverade i rekryteringen.  

Då ett behov uppkommer, dvs att ett barn behöver placeras, börjar 

rekryteringsfasen. I första hand undersöks om det finns någon av de tidigare 

uppdragstagarna som är intresserade och lämpliga för detta barn. Det finns även en 

sajt på nätet där familjer kan anmäla sitt intresse även där letas det. Det kan också 

förekomma annonsering i pressen.  

Det finns inget ”lager” med familjehem, utan man agerar alltid först då det finns ett 

reellt behov.  

Då det väl finns en intresserad familj påbörjas själva utredningen. Den metod som 

används är en modifierad Kälvestensutredning8. Det innebär att utredningen inleds 

med ett informerande samtal, därefter intervjuas ”föräldrarna” var för sig vid två 

tillfällen samtidigt av två socialsekreterare. Därefter ett gemensamt samtal där 

föräldrarna delges resultatet. Detta kompletteras med registerutdrag från polis, 

socialtjänst, kronofogde och försäkringskassa.  Även referenser hörs, som känner 

familjen utifrån olika aspekter. Det kan vara goda vänner, kollegor, arbetsgivare.  

Med detta som utgångspunkt görs en sammantagen bedömning av om familjen är 

lämplig och nämnden ska enligt SoL godkänna familjen.  

Personaktsgranskningen verifierade att utredningarna är grundligt dokumenterade 

och även registerkontrollerna och referenstagningen är dokumenterad.  

Det saknas skriftliga rutiner för detta.  

I länet pågår ett arbete med att undersöka möjligheten att samordna 

familjehemsverksamheten. Enhetschefen är med i den referensgruppen. 

Det finns inget aktivt nätverk för familjehemsrekryterare i länet.  

4.1.1 Synpunkter och kommentarer 
Personaktsgranskningen och intervjuerna visade att utredningarna som görs i 

samband med rekrytering av familjehem är tillfredsställande.  

 

                                                             
7 Socialstyrelsen (2011): Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem 
 
88

 Kälvestensmetoden är ett etablerad utredningsmetod för blivande familjehem, den har 
använts under många år och har stor spridning över landet. Den är dock inte 
evidensbaserad, dvs det saknas forskning som visar att den är rättvisande 
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Det är en mycket sårbar verksamhet, då det endast finns en person som besitter den 

egentliga kunskapen i rekrytering och utredande av familjehemmen. 

Det finns för närvarande inte någon evidensbaserad metod för att godkänna 

familjehem, socialstyrelsen har i uppdrag att utveckla en sådan och den är under 

utveckling. Det finns dock en metod för ”initial bedömning vid socialtjänstens 

rekrytering av familjehem” utarbetad av socialstyrelsen, vi rekommenderar att den 

används.  

Det är en brist att det inte finns dokumenterade rutiner för familjehemsrekrytering, 

vilket är speciellt allvarligt då verksamheten är helt beroende av en tjänsteman.  

4.2 Rutiner för uppföljning av utvecklingen hos 
barn som placerats i familjehem 

När ett barn vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas som 

beskriver mål med vården, behov hos barnet, insatser som behövs, hur umgänge 

med närstående ska ske samt barnets och föräldrarnas syn på vården. Planen ska 

även ange eventuella insatser från andra huvudmän. En genomgörandeplan 

beskriver mål med insatserna, hur vården ska genomföras, hur kontakterna med 

socialtjänstens handläggare och närstående ska ordnas och hur barn och föräldrar 

utövat inflytande över planeringen. Dessa båda planer ligger till grund för 

uppföljning av vården. 9 

Nämnden ska noga följa vården genom besök, enskilda samtal med barnet, med de 

som tagit emot barnet och med vårdnadshavarna. Uppföljningen skall omfatta 

hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång och relationer till närstående. 
10Nämnden ska minst var sjätte månad överväga om den frivilliga vården 

fortfarande behövs. 

Det saknas skriftliga rutiner för uppföljning av placerade barn.  

Tidsmässigt 

Personaktsgranskningen visade att de flesta placeringar övervägs/omprövas inom 

den lagstadgade tidsramen. Förseningar bedöms som marginella och beror 

troligtvis på administrativa skäl som sammanträdesdagarnas förläggning.  

Granskningen visade också att socialsekreterarna hade betydligt tätare kontakt än 

vad lagen föreskriver, med barnen och familjehemmen.  

Innehållsmässigt 

Vid övervägande och omprövningar av placeringar följs enligt BBIC en mall där 

barnets olika behovsområden ska beröras. Dessa är barnets sociala beteende, 

känslo- och beteendemässiga utveckling, självständighetsförmåga, hälsotillstånd  

                                                             
9
 SoL 11 kapitlet 3 §, Socialtjänstförordningen 5 kapitlet 1 § a 

10
 SoL 11 kapitlet 3 §, Socialtjänstförordningen 5 kapitlet 1 § b 
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och identitet. Hur förskola/skolan fungerar, liksom relationer med familj, kamrater 

och andra. Vardagen i familjehemmet ska beskrivas, aktuell problematik hos 

barnet, hur barnets behov tillgodoses i familjehemmet samt barnets framtida behov 

är delar som berörs i mallen. Aktgranskningen visar att detta efterlevs.  

Kommer barnet till tals 

I samtliga akter hade enskilda samtal hållits med barnen. Anpassning hade gjorts 

till barnets önskemål och förmåga till att kommunicera.  

4.2.1 Synpunkter och kommentarer 
Granskningen visade att uppföljningar sker både tidsmässigt och innehållsmässigt 

på ett sätt som lagen föreskriver. Det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner 

för detta, vilket vi bedömer som en brist.  

4.3 Rutiner finns för uppföljning av 
familjehemmet då barn är placerade där 

Då ett barn är placerat i ett familjehem görs övervägningar och omprövningar 

såsom det beskrivs ovan, då har man också kontakt med familjehemmet. 

För familjehemmet läggs upp en särskild personakt. Det förs också löpande 

journalanteckningar under placeringstiden. Granskningen visade att anteckningar 

förs löpande. Kontakten är regelbunden och tät. BBIC:s dokument används och ger 

struktur för uppföljningarna. Flera familjehem har extern handledning. Ett par 

familjehem har också avlastning i form av kontaktfamilj och korttidshem.  

Några registerkontroller görs inte annat än i samband med godkännandet. 

Det finns inga skriftliga rutiner för hur familjehemmen ska följas upp.  

4.3.1 Synpunkter och kommentarer 
Granskningen visar att familjehemmen följs upp kontinuerligt och tätt. Då BBIC 

används ger det också en god struktur för uppföljningarna.  

Det saknas dokumenterade rutiner.  
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