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I egenskap av fortroendevalda revisorer i J okkmokks kommun har vi genomfort en granskning 

avseende socialnamndens arbete avseende placerade barn och unga. I granskningen har vi 

bitratts av sakkunniga fran PwC. 

Var sammanfattande bedomning ar att socialnamnden inte belt bedriver en 

andamalsenlig verksamhet vad galler placeringar av barn och unga i hem for vard eller boende 

och i familjehem. Vidare bedoms den interna kontrollen inom omradet ej som tillracklig. 

Fran genomford granskning vill vi framst lyfta fram foljande; 

• Gallande rutiner for bl a uppfoljning av placeringar, overvaganden och omprovning ar i

behov av revidering. Granskningen visar att <let pa.gar ett revideringsarbete men som

begransats pga. hog arbetsbelastning inom enheten barn och unga.

• I Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad (SOSFS 2011:9) om ledningssystem for

systematiskt kvalitetsarbete framhalls att den som bedriver socialtjanst ansvarar for att

<let finns ett ledningssystem for verksamheten, som ska anvandas for att systematiskt

och fortlopande utveckla och sakra verksamhetens kvalitet. Granskningen visar att

socialnamnden inte anvander ett kvalitetsledningssystem och bedomningen ar att

socialnamnden bor se over detta.

• Genomforandeplaner har inte upprattats i samtliga av de for granskningen granskade

arenden. Granskningen visar aven ett utvecklingsbehov vad galler

genomforandeplanernas innehall. Genomforandeplaner utgor grunden for uppfoljningen

av varden. De brister som identifierats i granskningen bedoms darmed utgora en risk for

att uppfoljningen inte blir tillrackligt strukturerad och tydlig om genomforandeplan

saknas som utgangspunkt.

Vidare visar genomford aktgranskning pa varierande efterlevnad till lagens krav pa att

overvagande om behov av fortsatt vard sker minst var sjatte manad. Inte heller bedoms

<let fullt ut finnas en efterlevnad till lagens krav avseende overvagande om ska.I till

vardnadsoverflyttning.

• Socialnamnden bedoms ha en kontinuerlig uppfoljning av kostnadsutvecklingen samt

viss rapportering avseende antalet placerade i respektive boendeform. Vi ser dock ett

behov av att socialnamnden sakerstaller att uppfoljning/kontroller omfattar omradet

barn och unga.
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