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Granskning, Placerade barns skolgång och hälsa  

Arboga kommuns revisorer har genomfört granskning av socialnämndens uppföljning av 
placerade barns skolgång och hälsa. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2019. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har en fungerade uppföljning 
avseende placerade barns skolgång och hälsa.   

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden har 
tillfredställande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga men att efterlevnaden 
av rutinerna behöver förbättras. Detta då det framför allt i aktgranskningen framkommit 
att väsentliga obligatoriska moment avseende framtagning och utformning av 
genomförandeplaner samt uppföljning av barnens förskolevistelse/skolgång och hälsa inte 
genomförs i praktiken på det sätt som rutinerna anger. 
 
Vi har också konstaterat att det inte finns en systematisk samverkan med skolan avseende 
placeringar, hemplanering eller hemmaplanslösningar. Vi anser att det är en svaghet i 
arbetet med placerade barn och unga då det inte är ovanligt att barn flyttar tillbaka till 
sina vårdnadshavare efter en tid som placerade och en fungerande skolgång är av 
väsentlig betydelse för att ett barns eller ungdoms hemplanering ska lyckas. 
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

• Följa upp så att fastställda rutiner avseende uppföljning av placerade barn och 
unga följs. 

• Skärpa arbetet med de obligatoriska genomförandeplanerna så att de upprättas 
och utformas så att de fungerar som stöd för familjehem/HVB i arbetet mot 
placeringens mål. 

• Utveckla samverkan med skolan avseende placeringar, hemplanering eller 
hemmaplanslösningar. 

Den bifogade rapporten har antagits vid revisionssammanträdet 2019-11-15. 

Bifogad rapport samt nämndens svar på granskningen kommer att finnas tillgängligt på 
kommunens hemsida under ”Revisorer”. 

Kommunrevisionen emotser svar (med kopia till Karin Helin Lindkvist,  
karin.helin-lindkvist@kpmg.se KPMG) från socialnämnden senast 2020-02-28 för att 
svaret ska ligga till grund för ansvarsprövningen.  

 
För revisionen i Arboga kommun 

 
Jan Erik Isaksson 
Ordförande 
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Socialnämnden 
  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Arboga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
socialnämndens uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har en fungerade uppföljning 
avseende placerade barns skolgång och hälsa.   
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med 
verksamhetschef IFO (Individ- och familjeomsorgen) samt SAS (Socialt ansvarig 
socionom). Därutöver har en aktgranskning skett av fem aktuella placeringsärenden. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden har 
tillfredställande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga men att 
efterlevnaden av rutinerna behöver förbättras. Detta då det framför allt i 
aktgranskningen framkommit att väsentliga obligatoriska moment avseende 
framtagning och utformning av genomförandeplaner samt uppföljning av barnens 
förskolevistelse/skolgång och hälsa inte genomförs i praktiken på det sätt som 
rutinerna anger. 
Vi har också konstaterat att det inte finns en systematisk samverkan med skolan 
avseende placeringar, hemplanering eller hemmaplanslösningar. Vi anser att det vara 
en svaghet i arbetet med placerade barn och unga då det inte är ovanligt att barn flyttar 
tillbaka till sina vårdnadshavare efter en tid som placerade och en fungerande skolgång 
är av väsentlig betydelse för att ett barns eller ungdoms hemplanering ska lyckas. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

• Följa upp så att fastställda rutiner avseende uppföljning av placerade barn och 
unga följs 

• Skärpa arbetet med de obligatoriska genomförandeplanerna så att upprättas 
och utformas så att de fungerar som stöd för familjehem/HVB i arbetet mot 
placeringens mål. 

• Utveckla samverkan med skolan avseende placeringar, hemplanering eller 
hemmaplanslösningar 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Arboga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
socialnämndens uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Socialstyrelsen har på senare tid lyft fram att bl.a. forskning och offentliga utredningar 
visar på en bred problematik kring placerade barns skolgång och hälsa. I vägledningen 
Placerade barns skolgång och hälsa -ett gemensamt ansvar från 2013 pekar 
Socialstyrelsen och skolverket på att placerade barn saknar gymnasiebehörighet samt 
har sämre hälsa i högre utsträckning än andra barn. Exempelvis påpekas att tio gånger 
fler barn och unga som är placerade i HVB-hem (hem för vård och boende) har vårdats 
för självskadehandling. För barn och unga i familjehem är andelen sju gånger högre än 
för barn och unga i befolkningen. 
I vägledningen lyfter Socialstyrelsen och Skolverket fram att det krävs samverkan 
mellan exempelvis socialtjänst och skola för att barn och unga i HVB ska få det stöd de 
behöver utifrån sina specifika behov. 
Arboga kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att barn och unga som 
placerats i familjehem eller HVB-hem inte får det stöd de behöver utifrån sina specifika 
behov. Mot bakgrund av Socialstyrelsens ovan redovisade slutsatser bedömer 
revisorerna att konsekvenserna kan bli allvarliga om det finns brister i verksamheten. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunens rutiner avseende uppföljning av placerade barn behöver 
granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningens syfte är att konstatera om kommunen har en fungerade uppföljning 
avseende placerade barns skolgång och hälsa.  
Utifrån det övergripande syftet belyses följande frågeställningar: 

• Vilka riktlinjer och rutiner finns för att säkerställa samt följa upp skolgången för 
barn och unga som placerats i familjehem eller HVB-hem? 

• Vilka riktlinjer och rutiner finns för att säkerställa samt följa upp att placerade 
barn och unga har möjligheten att utveckla god hälsa? 

• Finns samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
med sikte på placerade barns skolgång och hälsa? 

• Finns samverkan med externa aktörer med sikte på placerade barns skolgång 
och hälsa? 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
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— Socialtjänstlagen, (2001:453) 
— Skollagen, (2010:800) 
— Socialtjänstförordningen, (2001:937) 
— Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
— Socialstyrelsens föreskrift ”Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem 

eller hem för vård eller boende”, SOSFS 2012:11 
— Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av: 

• Verksamhetsberättelse delår 2019, IFO Barn och unga 

• Verksamhetsberättelse 2018 IFO Barn och unga  

• Rutin utredning barn och familj 

• Riktlinjer för uppföljning av placering av barn och unga 

• Checklista inför placering gällande praktiska saker 

• Rutin barn och unga som är placerade utanför hemmet 

• Riktlinjer handläggning av ensamkommande barn 

• Överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och 
läkarundersökning av för barn och unga som placeras utanför hemmet 

• Rutin familjehemssekreterare gällande familjehemsutbildningen enl 6 kap 6 c § 
SoL  

• Rutin för familjehemssekreterare – Råd och stöd till familjehem enl 7a § SoL 

• Rutin för att skriva avtal med familjehem enl 6 kap 6 b § SoL 

• Rutin för familjehemsutredning 
 

Intervjuer med verksamhetschef IFO samt SAS (Socialt ansvarig socionom) har 
genomförts.  

 
Därutöver har en aktgranskning skett av fem placeringsärenden. Urvalet gjordes av de 
senaste genomförda och utredda placeringarna.  
Rapporten är faktakontrollerad av de intervjuade. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Lagar som styr placeringar av barn och unga 

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.  
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. 
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.  
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. 
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. 
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. 
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.  
Skollagen  

Enligt skollagen 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. 
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3.2 Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har antagit tio mål utifrån fyra strategiska områden. Nämnden har 
sedan brutit ner dessa mål till nämndmål. Av nämndens mål bedöms ett ha direkt 
bärighet på granskningsområdet.  
Strategiska området Inspirerande och livslångt lärande  

Nämndens mål: Alla stadigvarande placerade barn och ungdomar ska ha adekvat 
skolgång eller sysselsättning.  
Aktiviteten som är kopplad till målet är: Konsultationsdokument skickas till skolan minst 
en gång/år.  

3.3 Organisation  
Individ och familjeomsorgen, (IFO) är den del av socialförvaltningen som ansvarar för 
myndighetsinsatser för barn i behov av stöd och skydd. Därutöver handläggs stöd till 
vuxna missbrukare och vuxna i behov av socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Vidare 
erbjuder verksamheten behovsprövade öppenvårdsinsatser riktade till barn och deras 
familjer men också till vuxna med missbruk/beroende. Även visst förebyggande och 
uppsökande arbete utförs. 
IFO barn och familj leds av en verksamhetschef och två teamledare. Verksamheten är 
indelad i två team. Ett av teamen har fokus på utredningsfasen och omfattar nio 
medarbetare, kallat Myndighetsgruppen. Det andra teamet, Öppenvårdsgruppen, utför 
insatser och följer upp insatser efter att utredningen är slutförd mm och består av sex 
medarbetare.  

3.3.1 Iakttagelser 
Av våra intervjuer och dokumentstudier framkommer att arbetsbelastningen inom 
Myndighetsgruppen beskrivs ha varit ansträngd under våren då det varit stort inflöde av 
orosanmälningar. Även gällande uppföljningen av placerade barn har 
arbetsbelastningen varit hög och verksamheten har frångått personalkontinuiteten för 
barnen genom att utredare har genomfört uppföljningar istället för barnföljare för att 
klara lagens tidskrav avseende övervägande av vården. Även inom 
Öppenvårdsguppen har arbetsbelastningen varit hög. Under våren 2019 har 
öppenvårdsverksamheten dragit ner på 1,0 tjänst. Därutöver framkommer att två 
tjänster kommer att ersättas med en vikarie då det är osäkert om fortsatt stadsbidrag 
och nämnden i dagsläget inte tillåter tillsvidareanställningar. 
Det finns mål för verksamheten som har bärighet på granskningsområdet. Uppföljning 
av målet sker i delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med 
årsbokslutet. 

3.3.2 Bedömning  
Vi bedömer organisationens utformning som relevant utifrån lagstiftningens krav på 
handläggning även om arbetsbelastningen inom organisationen förefaller oroväckande 
hög.  
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Nämndens mål anses relevant för att säkerställa placerade barns skolgång. I 
verksamhetsuppföljningen för delåret framgår inte om det finns planerade insatser för 
de placerade barn som har brister i skolnärvaro eller måluppfylland/betyg. Däremot 
finns en beskrivning av att barnföljaren (handläggare som följer upp det placerade 
barnets utveckling) är väl insatt i problematiken och hur skolan hanterar saken. Med 
tanke på vikten av barnföljarens uppgift är det oroväckande att personalkontinuiteten i 
dessa ärenden inte går att hålla. 

3.4 Rutiner 
Verksamheten har utformat rutiner för utredning av barn och unga samt en rad rutiner 
för utredning av familjehem, råd och stöd till familjehem, utbildning till familjehem samt 
för avtalsskrivning. Därutöver finns checklista inför placering. Rutiner och checklista 
finns tillgängliga för handläggare att tillgå via verksamhetens ledningssystem.  
Verksamheten arbetar utifrån det av socialstyrelsen utarbetade arbetssättet BBIC 
(Barns behov i centrum) vilket innebär att det finns tillgängliga stöddokument för såväl 
utredningsförfarandet som för uppföljning av placeringsinsats. Verksamheten har BBIC 
implementerat i sitt arbetssätt och stöddokumenten beskrivs i intervjuer användas 
flitigt. 
En överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och 
läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet med tillhörande 
rutiner har ingåtts med Region Västmanland. Överenskommelsen gäller från 2018 och 
omfattar länets kommuner samt regionen.  

3.4.1 Iakttagelser 
Handläggningen uppges utföras enligt arbetssättet BBIC och alla rutiner och 
stöddokument finns enkelt att tillgå för handläggarna.   
Utredande handläggare beskrivs kontakta skolan så snart som möjligt efter att beslut 
om placering fattats. Vidare beskrivs att handläggare kontaktar skolan och att 
konsultationsdokument alltid skickas till aktuell skola eller förskola inför placering. I 
intervjuerna framgår dock att det inte sker någon strukturerad samverkan mellan 
skolan och socialtjänsten för att förenkla inför placering, hemplanering eller 
hemmaplanslösningar.  
Av rutinen för uppföljning av barn och unga som är placerade ska målen med insatsen 
framgå. Vidare ska genomförandeplanen belysa hur och när barnet eller den unge ska 
få insatser från andra huvudmän, t.ex. förskola/skola och hälsovård. 
Genomförandeplanen ska också beskriva hur familjehemmet ska arbeta så att målen 
med placeringen nås. 
I samband med utredning och vid uppföljning av placering skickas 
konsultationsdokument till den aktuella skolan och minst en gång per år ska 
konsultatonsdokumentet sändas till skolan för att följa upp hur skolgången utvecklats. 
Avseende hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning har 
regionen och länets kommuner ingått en överenskommelse för att säkerställa att 
placerade barns hälsa beaktas inför placering.  
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Familjehemmen utreds av särskild utredare och enligt fastställd rutin för 
familjehemsutredningar. Familjehemmet erbjuds utbildning som utarbetats av 
socialstyrelsen (kallad ett hem att växa i) inför uppdraget och kontinuerligt stöd under 
uppdraget. I avtalet med familjehemmet framgår inte enbart ekonomisk ersättning utan 
också vad som förväntas av familjehemmet. 
Som en del av egenkontrollen beskrivs teamledaren vara ansvarig för att läsa 
dokumentationen avseende uppföljning (övervägande och omprövning) av placering. 
Teamledaren läser också nyanställdas dokumentation under den första 
anställningstiden.  

3.4.2 Bedömning 
Vi bedömer att det finns ett fullgott handläggarstöd genom de rutiner och riktlinjer som 
utformats avseende placering av barn och unga och uppföljning av barn och unga när 
det kombineras med de stöddokument som utformats genom socialstyrelsens BBIC.  
Vi anser dock att rutinen för uppföljning av skolgång minst en gång årligen kan 
innebära att det kan ta upp till ett år för att upptäcka att skolgången inte fungerar som 
det ska. Som vi ser det innebär det att den ansvariga handläggaren förlitar sig på att 
bristande skolgång fångas upp på andra sätt än genom uppföljning direkt med skolan, 
vilket kan vara vanskligt. Med tanke på hur viktig en fungerande skolgång är för 
framtidsutsikterna för placerade barn anser vi att konsultationsdokument avseende 
skolgången borde användas vid varje uppföljning. 
Vi har sett att det inte finns en systematisk samverkan med skolan avseende 
placeringar, hemplanering eller hemmaplanslösningar. Vi anser att det vara en svaghet 
i arbetet med placerade barn och unga då det inte är ovanligt att barn flyttar tillbaka till 
sina vårdnadshavare efter en tid som placerade och en fungerande skolgång är av 
väsentlig betydelse för att ett barns eller ungdoms hemplanering ska lyckas.  

3.5 Antal placeringar och aktgranskning 

3.5.1 Volymer, placeringar 
Under årets första sex månader har 16 barn och ungdomar någon gång varit placerade 
enligt SoL och 16 barn och ungdomar har varit placerade enligt LVU. Vid tiden för 
granskningen var 35 barn och ungdomar placerade varav 14 var ensamkommande 
barn. Andelen placerade ensamkommande barn minskar stadigt då det tillkommer 
väldigt få och de som är placerade blir vuxna. 

3.6 Aktgranskning 
Som en del av granskningen har ett urval av akter med barn som placerats i relativ 
närtid granskats om det i samband med utredningen inför placering utformats eller 
inhämtats relevant information om hälsa och skolgång/förskola.  
Vi har kontrollerat om de fem senast placerade barnens akter innehållit 
placeringsinformation, hälsoundersökning inför placering, konsultationsdokument från 
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skola eller förskola, hälsovård och tandvård (när aktuellt) samt om vårdplan och 
genomförandeplan har upprättats. 
Därutöver har vi följt upp om det i samband med omprövning eller övervägande om 
fortsatt vård har inhämtats utlåtande från skolan, hälsovård eller tandvård.  

 Ja Nej Delvis 

Finns placeringsinfomation 1 4  

Har hälsoundersökning/läkarundersökning genomförts 5   

Har vårdplan utformats 5   

Har konsultationsdokument till skola/förskola använts 1 4  

Har genomförandeplan utformats 3 2  

Har konsultationsdokument avseende skolgång använts 
vid uppföljning, har handläggaren beskrivit skolgång  

1 1 3 

Har konsultationsdokument avseende hälsa använts vid 
uppföljning, har handläggaren beskrivit hälsa 

3 1 1 

3.6.1 Iakttagelser 
Av aktgranskningen framkommer att placeringsinformationen som ska innehålla 
nödvändig information om barnet inför placeringen saknas i fyra av fem akter.  
I samtliga fem granskade ärenden har hälsoundersökning genomfört inför placering 
och i samtliga ärenden har en vårdplan utformats i samband med placeringen. 
Vårdplanens utformning är dock schematisk och förefaller vara likadant utformad i flera 
ärenden. 
Konsultationsdokument avseende skola/förskola har endast inhämtats i ett fall av fem. 
De granskade ärendena avsåg främst små barn som inte hade börjat skola eller ens 
förskola, vilket till del kan förklara det svaga resultatet.  
Genomförandeplaner förekommer i tre av de fem granskade akterna. 
Genomförandeplanen ska presentera hur vårdplanen ska förverkligas och vara 
familjehemmets/HVB-hemmets arbetsredskap för att arbeta mot placeringens mål. De 
förekommande genomförandeplanerna hade kvalitetsbrister och gav inte alltid tillräcklig 
vägledning för att vara ett verksamt redskap mot att nå målet med placeringen. 
Vid uppföljning av placeringen ska handläggare minst en gång per år inhämta 
konsultationsdokument avseende skola och hälsa och handläggaren ska beskriva 
barnets utveckling avseende skola och hälsa bland annat.  
I de fem uppföljningar av ärenden som granskats saknas i ett ärende helt uppgifter om 
skolgång/förskola och hälsa och delvis i tre ärenden. I ett av de granskade ärendena 
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finns en tydlig uppföljning av skola/förskola och hälsa. Som tidigare nämnts är 
huvuddelen av de placerade barnen små i samband med placeringen (fyra av fem) och 
flera av barnen har inte börjat på förskolan. En iakttagelse som görs är att de små 
barnen inte har påbörjat förskolan vid något av uppföljningstillfällena, (inträffar ungefär 
var sjätte månad efter placeringstillfället). Det framgick endast i ett av de granskade 
underlagen att det gjorts någon bedömning om anledningen till att barnet inte påbörjat 
förskola och i det fallet var förskola inte aktuellt på grund av barnets ringa ålder. 
Beskrivning avseende hälsa och konsultationsdokument var inhämtat i tre av de 
granskade ärendena. I ett ärenden finns viss beskrivning av hälsa och i ett ärende är 
inte barnets hälsoläge beskrivet alls. Konsultationsdokument avseende tandhälsa var 
inte inhämtat i något fall. 

3.6.2 Bedömning 
Vi anser att aktgranskningen visar att verksamheten behöver säkerställa att fastställda 
rutiner följs. Vi ser bland annat allvarligt på att placeringsinformationen som ska 
innehålla nödvändig information om barnet inför placeringen saknas i fyra av fem akter. 
Ett annat förbättringsområde som framträder efter aktgranskningen är framtagning och 
utformning av genomförandeplanerna. Genomförandeplanen är ett obligatoriskt 
moment vid insatser och ska presentera hur vårdplanen ska förverkligas och vara 
familjehemmets/HVB-hemmets arbetsredskap för att arbeta mot placeringens mål. Vi 
anser att det är av stor vikt att genomförandeplanen utformas på ett sätt så att den ger 
handfast stöd i att nå placeringens mål. Vi ser också allvarligt på att 
konsultationsdokument avseende tandhälsa inta använts i något fall. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden har 
tillfredställande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga men att 
efterlevnaden av rutinerna behöver förbättras. Detta då det framför allt i 
aktgranskningen framkommit att väsentliga obligatoriska moment avseende 
framtagning och utformning av genomförandeplaner samt uppföljning av barnens 
förskolevistelse/skolgång och hälsa inte genomförs i praktiken på det sätt som 
rutinerna anger.  
Vi har också konstaterat att det inte finns en systematisk samverkan med skolan 
avseende placeringar, hemplanering eller hemmaplanslösningar. Vi anser det vara en 
svaghet i arbetet med placerade barn och unga då det inte är ovanligt att barn flyttar 
tillbaka till sina vårdnadshavare efter en tid som placerade och en fungerande skolgång 
är av väsentlig betydelse för att ett barns eller ungdoms hemplanering ska lyckas. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

— Följa upp så att fastställda rutiner avseende uppföljning av placerade barn och unga 
följs 
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— Skärpa arbetet med de obligatoriska genomförandeplanerna så att upprättas och 
utformas så att de fungerar som stöd för familjehem/HVB i arbetet mot placeringens 
mål. 

— Utveckla samverkan med skolan avseende placeringar, hemplanering eller 
hemmaplanslösningar 
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