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Uppföljning av tidigare granskning avseende institutionsplaceringar
KPMG har på vårt uppdrag utfört rubricerad granskning.
På revisionsmöte 2018-09-18 har KPMG presenterat revisionsrapporten för oss
revisorer.
Vi överlämnar härmed rapporten till socialnämnden för yttrande. Svar önskas senast den
16 november 2018.
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Bakgrund
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att göra uppföljningar av tidigare
granskningar avseende institutionsplaceringar samt IT-verksamheten från 2014/15

Syfte och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om berörda nämnder och kommunstyrelse hanterat
de avvikelser, rekommendationer och synpunkter som lämnades i de aktuella
revisionsrapporterna på ett tillfredsställande sätt. Likaså ingår att bedöma om berörda
vidtagit de åtgärder som man själva framhöll i sina respektive yttrande.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
— Dokumentstudier av rutinbeskrivningar,
— Intervjuer med berörda tjänstemän

Rapporten är faktakontrollerad av verksamhetschef IFO, Greger Larsson samt
kvalitetsstrateg, Linda Farkas.

Resultat av granskningen
Iakttagelser
Socialnämnden beslutade 2014-10-22 i ärende SN 2014/0166 att godkänna förslaget
till yttrande samt att överlämna yttrandet till kommunens revisorer. Vad som står i
yttrandet gällande de olika bedömningarna i KPMGs granskning återfinns på andra
raden nedan.
Bedömning efter
granskning 2014

Granskningen visar ett behov av att tydliggöra och utveckla de
befintliga målen samt tillse att det strategiska dokumentet
förankras i hela verksamheten. I granskningen bedöms målen
vara av allmän karaktär och således svåra att följa upp.

Nämndens
yttrande

Av yttrandet framkommer att sektionschefer för enheterna
myndighet respektive verkställighet barn och unga planerade
att ha en dag i november 2014 för att arbeta vidare med en
samsyn i handläggningen av barn och unga från utredningar till
insatser.
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Iakttagelser vid
uppföljning 2018

Förvaltningen har under hösten 2017 och våren 2018 arbetat
med att utveckla verksamhetsplanen för att tillse att det finns
en sammanhängande och genomarbetad verksamhetsplan för
juni 2018 - maj 2019. Enligt verksamhetschef för IFO har
förvaltningen behövt arbeta mer operativt än strategiskt som
följd av de snabba svängningarna som skedde mellan åren
2015 och 2017 med en stor flyktingström till kommunen och
uppbyggnad av verksamhet samt avveckling av två boenden
under 2017 för att möta minskade volymer. De strategiska
dokumenten har således inte varit i fokus under denna
tidsperiod och är inte implementerade i den utsträckning som
skulle behövas.
Enligt verksamhetschef för IFO och förvaltningens
kvalitetsstateg har socialnämnden under åren haft
övergripande mål men det har funnits svårigheter att ta fram
nämndmål som både är mätbara och som har direkt relevans
till det övergripande målet, det strategiska området och
visionen. Under 2016 påbörjade socialnämnden ett samarbete
med Hypergene för att utveckla nyckeltal, arbetet har pågått
sedan dess och i samband med att kommunen ändrar sin
kodplan 2019 har nämnden förhoppning att nyckeltalen ska
vara framtagna och enkelt kan kopplas till målstyrning,
verksamhetsplan och månadsuppföljning.
Vi kan konstatera att den nya verksamhetsplanen, fastställd 20
juni 2018, SN § 52, innehåller nämndens mål samt varje
verksamhets fokusområden. Aktiviteter för hur de ska uppnå
målen finnes i systemstödet Hypergene.

Bedömning
Vi kan, genom intervju med verksamhetschef, konstatera att verksamheten inte har
arbetat med att implementera det systematiska måldokumentet i verksamheten sedan
den tidigare granskningen med anledningen av tidsbrist. Det finns, av nämnden,
antagna mål, men vi kan konstatera att målen behöver konkretiseras ytterligare och att
nyckeltal behövs tas fram för att målen ska vara lättare att mäta samt ge en tydligare
styrning.
Med anledning av vad som nämnts ovan gör vi en bedömning att nämnden inte har
hanterat de synpunkter revisorerna hade vid den tidigare granskningen gällande
förtydligande av mål samt implementering av det strategiska dokumentet.
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Bedömning efter
granskning 2014

Granskningen visar att rutiner som säkerställer utformningen
av genomförande- och vårdplaner saknas. Detta innebär att
det finns brister i de planer som skrivs och som följd blir
uppdraget till institutioner som ska utföra uppdragen svåra att
följa upp. Detta gäller såväl öppenvårdsinsatser som
institutionsplaceringar.

Nämndens
yttrande

För att arbeta fram åtgärder i dessa områden kommer
nämnden använda sig utav vårdplaner i öppenvårdsärenden.
Dessa kommer innehålla mål som är begripliga för såväl
barnet/den unga, vårdnadshavare som för den som ska
verkställa beslutet. Vidare kommer genomförandeplanerna
upprättas utifrån ett barnperspektiv. Av missivet framkommer
även att det i SOSFS 2014:5 tydliggörs hur utredningsarbetet,
verkställandet av besluten, genomförandet av insatserna samt
uppföljning av insatserna ska handläggas.

Iakttagelser vid
uppföljning 2018

Socialnämnden har under flera år arbetat med BBIC1, vilket har
omarbetats och man har förändrat dokumentationsformulären. I
Ljungby kommun använder de ett verksamhetssystem som har
fasta mallar som följer Socialstyrelsens informationsspecifikation för BBIC. De innebär att socialnämnden inte kan
påverka utformningen av genomförandemallar- och vårdplaner,
så som ansågs möjligt 2014. Likaså har ansvaret för
upprättandet av genomförandeplaner flyttats från myndighetssektionen till verkställaren. Under 2017 införde nämnden ett
förtydligande i beställar- utförarorganisationen som ytterligare
ska förtydliga uppdragets betydelse för utfallet av insatsen.
Myndighetssektionen och verkställare har träffats upprepade
tillfällen under 2017 för att diskutera hur de centrala behoven
ska beskrivas i en uppdragsbeskrivning.
Verksamhetschef upplever att upprättandet av planer för
ensamkommande barn på FIVB-hem inte har skett i samtliga
ärenden. Likt ovan är den största orsaken till detta de snabba
svängningarna som skedde mellan åren 2015 och 2017. Från
och med hösten 2018 kommer verksamheten att införa och
genomföra ett gemensamt arbetssätt för all HVB-verksamhet.
Om allt går enligt plan uppger IFO-chefen att det ska vara
färdigt den 1 december 2018.
På vuxensidan finns ingen fast mall från Socialstyrelsen, likt
vid upprättandet av genomförande- och vårdplaner för barnoch ungdomar. De mallar som handläggarna använder sig av
vid upprättandet av planer i vuxenärenden2 bygger på en

1 Barns behov i centrum.
2 Främst missbruksäreden.
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kombination av SOSFS 2014:5 och ASI (Addiction Severity
Index).

Bedömning
Vi kan konstatera att arbetet gällande upprättandet av genomförande- och vårdplaner
har förändrats sedan den tidigare granskningen. Ljungby kommun använder nu fasta
mallar som följer Socialstyrelsens rekommendationer för BBIC och mallar som baseras
på SOSFS 2014:5 och ASI (Addiction Severity Index) för missbrukarärenden
(vuxen).

Bedömning efter
granskning 2014

Granskningen visar att det inte finns dokumenterade rutiner
gällande uppföljning av institutionsplaceringar. Här menas inte
de uppföljningar som är lagstadgade (LVU §13) och ska ske
var sjätte månad, utan uppföljningar av resultatet över en
längre tidsperiod. Detta gäller för såväl externa som interna
placeringar.

Nämndens
yttrande

Av missivet framkommer att nämnden kommer framöver att
arbeta fram en rutin för hur man kan mäta resultaten av
placeringarna på HVB.

Iakttagelser vid
uppföljning 2018

Enligt verksamhetschefen finns rutiner för uppföljning av de
interna placeringarna i Hypergene. Rutinerna är inte
implementerade, således sker ingen systematiskt uppföljning
av den egna verksamheten. Rutinerna har inte redovisats för
oss. Vidare framkommer det att verksamheten 2016 startade
ett samarbete med Linnéuniversitet i Växjö för att följa upp hur
det går för de ungdomar med olika typer av psykosociala
problem som varit föremål för deras behandling på HVB Fyren.
Uppföljning i form av en enkät som skickas ut till ungdomarna
och dess föräldrar efter avslutad placering för att efterfråga
deras upplevelse av insatsen sker. Uppföljningen är en del av
förvaltningens ”plan för uppföljning".
Socialnämnden gjorde under 2017 en intern kontroll avseende
externa placeringar för vuxna missbrukare för att säkerställa att
eftervårdsplaner fanns i samtliga ärenden. Dokumenterade
rutiner för systematisk uppföljning av de externa placeringarna
finns inte. Det pågår dock ett arbete med att systematisera
uppföljningarna (externa och interna placeringar),
socialnämnden har under 2017 och 2018 arbetat med att få ut
statistik från verksamhetssystemen för att kartlägga hur det går
för brukarna efter avslutad insats samt skälen till att ärenden
avslutas. Det framkommer vid intervju med verksamhetschefen
att verksamheten är medvetna om placeringarna inom IFOs
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kvalitet och kostnad, trots avsaknaden av systematisk
uppföljning. Belastningen har varit större än resurserna de
senaste åren och de har behövt prioritera, uppföljning av
placeringar har fått lägre prioritering än de akutsituationer som
har uppstått i verksamheten.
För tillfället pågår ett pilotprojekt för att införa
bedömningsinstrument (Barnsam) för familjehemsplacerade
barn, samt att införa bedömningsinstrument (Journal digital)
avseende HVB.
Nämnden gav förvaltningen i juni 2018 i uppdrag att ta fram en
modell för systematisk uppföljning inom socialtjänstens alla
områden vilken ska vara färdigställd i februari 2020.

Bedömning
Vi kan konstatera att uppföljning utförd av en extern part har skett på HVB Fyren samt
att en intern kontroll har skett avseende externa placeringar för vuxna missbrukare för
att säkerställa att det finns eftervårdsplaner i samtliga ärenden. Vi vill poängtera vikten
av att det finns system och rutiner för hur verksamheten ska arbeta med den
systematiska uppföljningen, som en del av nämndens uppdrag. Det handlar både om
att upptäcka brister som att ge signaler så att avvikelser upptäcks innan de uppstår.
Vi ser positivt på det arbete som sker för att systematisera uppföljningarna och att
nämnden har gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram en modell för det systematiska
arbetet. Vi anser dock att det borde ha skett tidigare än 2018 då detta påpekades i
granskningen redan 2014.

Bedömning efter
granskning 2014

Granskningen visar att den egna verksamheten med
öppenvårdsinsatser bör följas upp för att se effekten och
kvaliteten av dessa satsningar. Vidare bör detta redovisas för
nämnden en gång per år med avseende på vilken typ av
insatser som är genomförda och resultatet av insatserna.

Nämndens
yttrande

Socialnämnden instämmer med revisorernas missiv att
uppföljning av öppenvårdsärenden ska följas upp noggrant då
man från nämnden sida satsar stora resurser på förebyggande
arbete och hemmaplansarbete samt att detta bör redovisas för
nämnden.

Iakttagelser vid
uppföljning 2018

Likt ovan pågår ett arbete med att systematisera
uppföljningarna och socialnämnden har under 2017 och
2018 arbetat med att ta fram statistik för att kartlägga
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insatsen effekt efter det att ärendet har avslutats samt varför
ärendet avslutats.
Uppföljning av öppenvårdsinsatser ingår i det uppdraget
förvaltningen har fått från nämnden att ta fram en modell för
systematisk uppföljning inom socialtjänstens alla områden,
som ska vara färdigställd 2020.
Vidare pågår ett pilotprojekt att införa ett
bedömningsinstrument (Journal digital) avseende
uppföljning av intern öppenvård.
Någon uppföljning har vid uppföljningstillfället inte skett.

Bedömning
Vi bedömer att nämndens uppföljning av öppenvårdsärenden är bristfällig då det inte
har skett någon uppföljning. Nämnden har således inte heller kunnat se resultatet av
insatserna och om de satsade resurserna på öppenvårdsinsatser har önskad effekt. Vi
ser dock positivt på att arbete sker för att systematisera uppföljningarna och att
nämnden har gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram en modell för det systematiska
arbetet. Vi anser dock att detta borde ha skett tidigare än 2018 då detta påpekades i
granskningen redan 2014.

Bedömning efter
granskning 2014

Granskningen visar att brister finns gällande redovisning av
hemmaplanlösningar samt varför det inte har varit möjligt att
använda dessa öppenvårdsinsatser.

Nämndens
yttrande

Dessa brister kommer åtgärdas genom tydligare redovisningar
i utredningsarbetet, vilka insatser som provats på hemmaplan
och resultaten av de samma.

Iakttagelser vid
uppföljning 2018

Det är socialsekreterarnas arbetsuppgift att göra en
bedömning om vilken insats som är mest lämpad för den
enskilda individen. 2015 och 2016 anställdes en/år 1:e
sekreterare som härtill uppgift att granska beslutsunderlagen
till placeringar. Vidare är det nämndens arbetsutskott som
fattar beslut om externa placeringar vilket gör att samtliga
ärenden angående externa placeringar går via arbetsutskottet.
Rapportering till nämnd sker genom att arbetsutskottets
protokoll anmäls på socialnämndens nästkommande
sammanträde. Nämnden väljer 1-2 individärenden som
redovisas muntligen vid sammanträdet.
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Bedömning
Vi kan konstatera att en extra funktion i form av två 1 :e sekreterare har anställts sedan
den tidigare granskningen, dels för att stärka processen gällande upprättandet av
beslutsunderlag. Vi ser positivt på förändringen men anser att det är av vikt att
processen finns dokumenterad för att säkra att både nya socialsekreterare och de som
redan finns i organisationen följer processens gång och de rutiner som finns kring
processen.

2.2

Slutsats och rekommendationer
Vi kan konstatera att Socialnämnden inte har åtgärdat de framförda synpunkterna vid
granskningstillfället 2014 angående mål, strategiskt dokument, uppföljning av interna
och externa placeringar på institutioner, uppföljning av öppenvårdsinsatser samt
redovisning av hemmaplanslösningar. Vi kan dock konstatera att det, vid tidpunkten för
uppföljningen, sker ett arbete med att åtgärda flertalet av synpunkterna som gavs
2014. Trots att det pågår ett förbättringsarbete bedömer vi att nämndens hantering av
de rekommendationer revisorerna tillkännagav vid granskningen av
institutionsplaceringar år 2014 inte är tillfredställande, bortsett från upprättandet av
genomförande- och vårdplaner.
Vi utgår från att socialnämnden framgent kommer begära rapporter från berörda
verksamhetschefer om hur arbetet fortskrider med åtgärder för att möta de
rekommendationer och synpunkter som framförts i denna och den tidigare
revisionsrapporten.

2018-09-18
KPMG AB

Ida Knutsson
Verksamhetsre visor

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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