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1 UPPDRAG 
1.1 Bakgrund 
Kommunerna har under de senaste årens ekonomiska styrning minskat sina resurser och 
verksamheter av öppenvårdskaraktär samtidigt som den nationella utvecklingen av barn 
och ungdomar som far illa har ökat. Kommunernas kostnader för extern vård vid s k HVB 
har under de senaste åren eskalerat och det är inte längre ovanligt med vårdkostnader på ca 
1,5 mnkr per år och ungdom.  

Socialtjänstlagen (SoL) ger kommunerna i uppdrag att ge barn och ungdomar som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt det skydd och stöd som de behöver och är berättigade till. Insat-
serna skall utformas och genomföras i nära samarbete med den unge och dennes föräldrar. 
Då en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning beaktas så långt det är möjligt och när 
ungdomen fyllt 15 år har denne själv rätt att föra sin talan i mål och ärenden.  
 
Socialnämnden skall sörja för att barn och unga som behöver bo eller vårdas i annat hem 
än det egna tas emot i familjehem eller i hem för vård eller boende. Den som placeras skall 
få god vård och den bör utformas så att den främjar individens samhörighet med närstå-
ende samt kontakten med hemmiljön. Detta kräver en omsorgsfull planering av institu-
tionsplaceringen samt en noggrann uppföljning av vårdinsatsen. Barn- eller ungdoms-
placeringen sker framför allt på frivilliga grunder (SoL) men socialnämnden kan, och har 
skyldighet, att vid behov hos länsrätten ansöka om insatser mot den enskildes egen vilja 
(LVU)1. 
 
Socialtjänstlagen fastställer också att kommunen bör erbjuda sociala tjänster genom öppen 
verksamhet (rådgivningsbyråer, familjecentraler etc.) dit individen kan vända sig på eget 
initiativ eller efter inrådan av socialtjänsten.  
 

1.2 Granskningens syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden upphandlar vård och behand-
ling på ett ändamålsenligt sätt utifrån kommunens upphandlingsregler samt Lagen om 
offentlig upphandling LOU. Granskningen ska också bedöma om den interna kontrollen 
av den externa vården är tillräcklig.  

                                                 

1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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1.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ett urval av barn och ungdomshand-
läggare samt ansvarig verksamhetschef. Därtill har vi genomfört ett stickprov i dokumen-
tation dvs särskilt granskat institutionsärenden (utredning, beslut, avtal, vårdplan, behand-
lingsplan, uppföljning, eftervård etc). 

Slutligen har vi även framtagit statistik från Sveriges kommuner och landsting (WebOr) 
avseende kommunernas institutionskostnader. Inom ramen för denna granskning har vi 
dock inte haft möjlighet att djupare analysera orsakerna till skillnader och likheter i 
nyckeltalen. Vi vill också göra läsaren uppmärksam på att kommunerna i jämförelsen inte 
tillhör samma ”kommungrupp” dvs avseende strukturkostnader enligt Sveriges kommuner 
och landstings klassificering av jämförbara kommuner. Vi vill dock peka på att Boden och 
Piteå tillhör samma kommungrupp.  
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2 GRANSKNINGSRESULTAT 

2.1 Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling och lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avse-
ende offentlig upphandling innebär en utökad statlig kontroll av kommunerna. Dessa lagar 
ställer nya krav på beredningen av upphandlingsärenden i fullmäktige och nämnder.  

Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU), som trädde i kraft den 1 januari 
1994, har väsentligen tillkommit som en följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet 
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och senare genom vårt medlemskap i 
Europeiska unionen (EU). Med LOU införlivades sålunda EG-direktiven om offentlig 
upphandling. Medlemskapet i EU nödvändiggjorde endast mindre ändringar.  

I normalfallet räknas en kommun som en upphandlande enhet. Olika regler gäller bero-
ende på om en upphandlings värde uppgår till eller ligger under vissa så kallade tröskel-
värden. För upphandling av tjänster uppgår tröskelvärdet för en kommun som upphand-
lande enhet till 200 000 euro (1 826 000 skr). En upphandlande enhet måste därför be-
räkna det totala värdet av varje upphandling för att se vilka regler som gäller.  

Av kap 6 i LOU framgår att upphandling av socialtjänst eller hälso- och sjukvård enligt 
avdelning B i bilagan ska upphandlingen göras genom en förenklad upphandling eller ur-
valsupphandling. Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är lågt 
eller om det finns synnerliga skäl. Vid direktupphandling finns inga krav på anbud. Enhe-
ten skall fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling. Vid upphandling av lågt 
värde skall räknas det totala anskaffningsvärdet räknat på ett år inom hela kommunen 
(samtliga förvaltningar räknas samman). Detta ställer krav på en fungerande ekonomisk 
uppföljning.  

Vid såväl förenklad upphandling som urvalsupphandling ska den upphandlande enheten 
begära anbud genom att annonsera en ansökningsinbjudan i en elektronisk databas (ex an-
budsjournalen).   

En anbudsenhet får enligt LOU kap 6 § 2b utan föregående annonsering begära anbud 
genom att skicka en skrivelse till endast en leverantör bla om det som ska upphandlas 
endast kan levereras av en viss leverantör (pga av ensamrätt etc) 

I normalfallet skall varor och tjänster upphandlas via ramavtal. När en enhet väljer syn-
nerliga skäl i direktupphandlingen är det viktigt att dokumentera skälen.  
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2.2 Bodens kommun 
Bodens kommun har en upphandlingspolicy inom vilka det ingår regler för direktupp-
handling samt tröskelvärden för denna upphandlingsform (högst 7 basbelopp). Policyn 
innehåller regler kring bedömning av synnerliga skäl, krav på annonsering, avtal etc.   
 
2.2.1 Regler och riktlinjer  
Bodens kommun har fastställda rutiner för placering vid HVB-placering av ungdom. 
Riktlinjerna omfattar rutiner och regler för rekrytering, checklista inkl avtalsmall, rutin för 
en placeringsutredning med blanketter för utredning, vårdplan, behandlingsplan. Slutligen 
finns även rutiner för handläggningen under placeringstiden samt regleringar om HVB-
placeringen upphör.  
 
Av granskningen framgår att det vid kommunens upphandlingsenhet pågår en översyn för 
att få en tydligare styrning av upphandlingen av extern institutionsvård samt en korrekt 
tillämpning av LOU såväl inom barn- och ungdomsvården som inom missbruksvården.  
 
I socialnämndens strategiska plan för 2006- 2008 saknas mål avseende barn och ung-
domsvård. I nämndens verksamhetsplan 2003-2005 framgår ungdomsenhetens effektmål: 
• Minst 70% av enhetens totala arbetsinsats ska riktas mot högstadieungdom som en 

allmän prioritering av tidiga insatser 

Specifika mål avseende institutionell vård och behandling förekommer inte i måldoku-
mentet för 2003-2005.  

 
2.2.2 Upphandling av HVB 
Bodens kommun direktupphandlar vård och behandling för barn och ungdomar. Ramavtal 
saknas. Enligt kommunens delegationsordning har nämnden ansvaret att fatta beslut om 
vård vid HVB. Beslut om tillfällig vård och behandling upptill tre månader tas av enhets-
chef vid ungdomsenheten.    
 
Som en del i enhetens direktupphandling nyttjas ”Skandinavisk sjukvårdsupplysning” (en 
nättjänst) för att inhämta kunskap om lämpligt HVB innan val av institution görs. Av en-
hetens arbetssätt framgår att det tecknas formella avtal med respektive leverantör av vård 
och behandling. Avtalen som tecknas ”tillsvidare” reglerar bla vårdkostnaden och uppsäg-
ningsregler. Det flesta avtalen är upprättade av leverantören men det förekommer även 
avtal som upprättats av kommunen enligt gällande blankett. Vårdplan och detaljerad be-
handlingsplan fastställs i varje ärende.  
 
Varje ärende följs dock upp inom ramen för det lagstadgade kravet på övervägande av 
vården minst var 6 månad. Socialsekreteraren har internkontrollansvaret för såväl vård och 
behandlingen som vårdkostnaden.  
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2.2.3 Stickprov  
Det finns dokumenterad utredning och besluten är tydligt motiverade. Utredningarna går i 
stort att följa och förstå och dokumentationen är tillräcklig och väsentlig till största del. 
Bodens kommun färdigställer utredningarna inom 4 månader och det finns inga subjektiva 
bedömningar i dokumentationen. Det görs en omprövning av vårdinsatsen var 6:e månad. 
 
2.2.3.1 Barnets bästa 
I en utredning framgår tydligt att man tagit hänsyn till barnets talan genom samtal med 
ungdomen där dennes önskan är beskriven. I övriga utredningar är barnets vilja uttryckt på 
ett otydligt sätt i utredningen. Det finns otydliga eller ett fåtal samtalsbeskrivningar hur 
ungdomen upplever hemmet, vård- och behandlingsplan, hur allt fungerar i praktiken, om 
måluppfyllelsen etc. Av dokumentationen framgår barnets/ungdomens problem och olika 
praktiska frågor i samband med placeringen. Dokumentation av barnets och ungdomens 
mål/behov och egna resurser/vilja förekommer mera sällan. 
 
2.2.3.2 Vårdplan/behandlingsplan 
Alla utredningar innehåller vårdplaner. Det är främst kommunen som upprättar vårdplanen 
och de flesta beskriver behovet samt mål i punktform. Det saknas dokumenterade krav på 
uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen i vårdplanen. Vårdplanerna gäller till 
största delen tillsvidare.  
 
Merparten av placeringarna har en upprättad behandlingsplan. De är till största del fram-
tagna av kommunen och beskriver vad ungdomen skall få för behandling, mål och insat-
ser. Behandlingsplanerna är mer utförliga än vårdplanerna vad gäller ”hur” (dvs vilken 
behandling ungdomen skall genomgå). Det saknas även här dokumenterade krav i be-
handlingsplanen på uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen. Det finns också 
exempel där krav på uppföljningen av måluppfyllelsen finns dokumenterad i enstaka 
behandlingsplaner.  
 
2.2.3.3 Avtal  
Avtal är tecknat i samtliga granskade placeringar. Det finns mall för avtalsskrivning samt 
vad avtalet ska reglera. Vi kan konstatera att de upprättade avtalen skiljer sig vad avser 
vem som upprättar dem (kommunen eller HVB), vilka vårdkostnaderna är, uppsägnings-
tid, utslussning av ungdomen, gemensam plan, reglering av utgifter mm. En del är tidsbe-
gränsade, andra tillsvidare. 
 
2.2.3.4 Uppföljning 
Det förekommer dokumenterade överväganden om vård minst var 6 månad. Däremot 
förekommer sparsamt med dokumenterade måluppföljningar mellan dessa överväganden. 
Av journalanteckningarna framkommer att det samtalas med såväl det placerade barnet 
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som personalen vid HVB för att undersöka hur placeringen fungerar. Det blir många 
samtal om praktiska vardagliga frågor.  
 
Verkställigheten dokumenteras inte alltid, men av dokumentationen kan man underförstått 
lista ut att verkställighet ägt rum. Av journalanteckningarna framgår även placeringens 
löpande vårdkostnader.   
 

2.3 Piteå kommun 
Piteå kommun har en inköpspolicy, riktlinjer för utvärdering av anbud samt riktlinjer för 
direktupphandling (3 basbelopp).  
 
2.3.1 Regler och riktlinjer  
Dokumenterade riktlinjer och rutiner saknas för upphandling av extern vård och behand-
ling till barn och ungdom. Däremot finns riktlinjer sedan 2005 som säger: 
• ”att placering av barn och ungdomar på institution och i vissa förstärkta familjehem 

begränsas till 3 månader, samt  

• att nyplacering av ungdomar över 18 år ska undvikas och särskild prövning av redan 
placerade ungdomar på institution som fyller 18 år”. 

Riktlinjer antagna i socialnämnden 2006 reglerar följande: 

 inför placering ska en tydlig vårdplan utarbetas med syfte och metoder, 

 utredningen som görs av barnet och ungdomen ska redovisa dennes resurser och 
insatserna ska planeras utifrån detta, 

 vårdplanen ska innehålla en kravspecifikation på vad som förväntas i behand-
lingen vid institutionen och kompletteras med en detaljerad behandlingsplan som 
beskriver hur vården skall genomföras. Behandlingsplanen ska vara upprättad 
inom 2 veckor för vuxna och inom en månad avseende barn och unga, 

 vid anlitande av nytt behandlingshem ska länsstyrelsens godkännande/gransk-
ningsrapport ingå i beslutsunderlaget, 

 arbetsutskottet beviljar en vårdtid på 3 månader för barn och unga samt en månad 
för vuxna, 

 uppföljning och utvärdering av vården och behandlingen ska ske mot vårdplan, 

 vårdplan och behandlingsplan ska omprövas vid varje övervägande om fortsatt 
vård. I samband med detta ska en reservplan utarbetas.  
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Rutiner finns för dokumentation och utredning. I socialnämndens verksamhetsplan för 
2006 omnämns inte extern barn och ungdomsvård.  

2.3.2 Upphandling av HVB 
Beslut om utredning och placeringsbeslut tas vid utredningsenhetens mottagningsenhet. 
Beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott vilket också framgår av nämndens delega-
tionsordning.  
 
Inom enheten förekommer sk förstärkta familjehemsplaceringar och renodlade institu-
tionsplaceringar. Den sk förstärkta familjehemsplaceringen upphandlas hos institutionen 
och innebär att institutionen är ansvarig för att finna ett lämpligt familjehem för place-
ringen, svara för handledning och utbildning av familjehemmet, uppföljning och dygnet 
runt support till familjehemmet. Institutionen är enligt avtalen ansvariga gentemot kom-
munen.  
 
2.3.3 Stickprov  
Det finns dokumenterad utredning i alla ärenden men alla beslut är inte tydligt motiverade, 
saknar dokumentation av verkställighet/beslut i en utredning. Utredningarna går i stort att 
följa och förstå och dokumentationen är tillräcklig och väsentlig. Piteå kommun har svårt 
att färdigställa utredningarna inom 4 månader och beslut om förlängning gick i enstaka 
fall inte att återfinna i barnets/ungdomens akt. Det finns inga subjektiva bedömningar i 
dokumentationen och det görs överväganden minst var 6:e månad där det varit aktuellt. 
 
2.3.3.1 Barnets bästa 
Barn- och ungdomsperspektivet dokumenteras, men i varierande grad. Utredningarna är 
”probleminriktade” istället för ”behovsinriktade” och man för otydliga diskussioner kring 
barnets talan och vilja eller vilka behov och egna resurser barnet har. I en utredning, där 
barnet är över 15 år, saknas dokumentation och diskussion om dennes vilja helt och hållet.  
 
2.3.3.2 Vårdplan/behandlingsplan 
Det finns vårdplaner i samtliga placeringar. Dokumenterade överväganden sker minst var 
6 månad.  Däremot saknar vi krav på dokumenterad uppföljning av måluppfyllelsen i 
vårdplanerna. I ett av placeringsärendena hittar vi i avtalet krav på institutionen att 
löpande följa upp och rapportera till kommunen om vårdplanens måluppfyllelse.  
 
Behandlingsplanerna är tydligt formulerade och dessa är utarbetade utifrån barnets kon-
kreta behov. Det finns dokumenterade mål, delmål för t ex nätverk, relationer, skola, och i 
en vårdplan finns dessutom en tydlig utvärdering av uppsatta delmål. 
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2.3.3.3 Avtal  
Avtalen är tillsvidare och reglerar inte i detalj vårdkostnadens omfattning och hur den 
skall fördelas mellan aktörerna. Avtalen reglerar inte rapporteringen och uppföljningen av 
vårdplanen. Uppsägningstiderna varierar.  
 
2.3.3.4 Uppföljning 
Överväganden av placering sker inom lagstadgad tidsram på 6 månader men av doku-
mentationen är det svårt att få en uppfattning om målen i vårdplanen/behandlingsplanen är 
uppfyllda.  
 

2.4 Älvsbyns kommun 
Älvsbyn har riktlinjer för direktupphandling samt tröskelvärden för denna upphandlings-
form på 3 basbelopp.   
 
2.4.1 Regler och riktlinjer  
Riktlinjer och rutiner för upphandling av vård och behandling av barn och ungdomar före-
kommer inte. Rutiner finns avseende utredning, ärendehandläggning och beslut.  

Av socialnämndens verksamhetsplan för 2006 framkommer att: 

 individuella behandlingsplaner ska upprättas, samt  

 socialnämnden årligen följer upp antalet placeringar enligt socialtjänstlagen och 
lagen om vård av unga.  

Avtalsmallar och checklistor för upphandling av extern vård och behandling saknas.  

2.4.2 Upphandling av HVB 
Älvsbyns kommun direktupphandlar vård och behandling för barn och ungdomar. Ram-
avtal finns med ett HVB (Borgforsgården) som också nyttjas i kommunens insatsbeslut. 
Som en del i enhetens upphandling av institutionsvård inhämtas information om lämpligt 
boende från Skandinavisk sjukvårdsupplysning (nättjänst). Studiebesök förekommer men 
referenstagning på tidigare placeringar förekommer inte.  
 
Vårdplan upprättas och behandlingsplan framtas av institutionen. Avtalen upprättas av 
leverantören och undertecknas av kommunen.  
 
Socialsekreterarna utreder och föreslår beslut. Socialnämnden tar samtliga beslut i alla 
placeringsärenden. Respektive ärende övervägs var 6 månad men riktlinjer och rutiner för 
uppföljning av vården och behandlingen i HVB saknas i Älvsbyn.  
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2.4.3 Stickprov  
Det finns dokumenterade utredningar och besluten är tydligt motiverade. Utredningarna 
går i stort att följa och förstå och dokumentationen är tillräcklig och väsentlig till största 
del. Älvsbyns kommun färdigställer utredningarna inom 4 månader och det finns inga 
subjektiva bedömningar i dokumentationen. Det görs överväganden minst var 6:e månad. 
 
2.4.3.1 Barnets bästa 
Barnets bästa finns dokumenterat och beaktat i alla utredningar, men med mycket stor 
variation. I två av utredningarna finns barnets bästa tydligt presenterat och det är tydligt 
dokumenterat vad barnet vill, tycker och känner kring den rådande situationen som upp-
stått (dessa barn är över 15 år). I en utredning kan vi inte finna något barn/ungdoms-
perspektiv eller redovisad egen vilja trots att ungdomen ifråga är 17 år.  
 
Gemensamt för alla utredningar är att mycket av fokus ligger på barnets problembild och 
inte på det behov eller ungdomens egna resurser.  
 
2.4.3.2 Vårdplan/behandlingsplan 
Vårdplaner finns i samtliga placeringar, men med mycket stor variation. Vårdplanerna är 
ibland tidsbegränsade och ibland tillsvidare med inga eller mycket svaga krav på uppfölj-
ning och rapportering av måluppfyllelsen. Det finns tydliga behandlingsplaner i samtliga 
placeringsärenden. 
 
2.4.3.3 Avtal 
Avtal upprättas i de granskade placeringsärendena. Avtalen är som regel utformade av be-
handlingshemmet och innehåller olika giltighetstider och uppsägningstider samt otydlig 
reglering av vårdkostnaderna.  
 
2.4.3.4 Uppföljning 
Dokumenterade överväganden sker minst var 6 månad. Dokumenterad uppföljning av 
måluppfyllelsen i vård- och behandlingsplanerna förekommer inte därutöver.  
 
Det framgår tydligt i utredningarna att man har en kontinuerlig kontakt med både institu-
tionen och den placerade ungdomen. Dokumentationen visar att det finns en medvetenhet 
om behovet av en konkret eftervård för ungdomarna innan de avslutar behandlingen på 
institutionen.  
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3 Jämförelseanalys 

3.1 Strukturell jämförelse 
Av bilaga 1 framgår de skillnader och likheter i styrning, handläggning, upphandling samt 
intern kontroll som kommit fram i intervjuerna.  
 

 Samtliga kommuner i jämförelsen har politiska mål avseende individ- och 
familjeomsorgen. Av dessa framgår mål för bla utredning, ärendehandläggning, 
barnets bästa. Specifika mål för extern vård och behandling av barn och ungdomar 
saknas genomgående.  

 
 Riktlinjer för upphandling av vård och behandling för barn och ungdom antagna av 

nämnd finns endast i Piteå kommun. Rutiner avseende upphandling, institutions-
placeringar och avtal finns i Bodens kommun.   

 
 Upphandling av institutionsvård direktupphandlas i samtliga kommuner. Älvsbyns 

kommun har ramavtal med ett HVB. 
 
 Avtal tecknas i varje enskilt fall med respektive HVB. Merparten av avtalen 

upprättas av leverantören. Vad som ingår i vårdkostnaden är otydligt reglerat i de 
flesta avtalen.  

  
 Vårdplaner upprättas i merparten av ärendena. Vårdplanerna varierar och följer 

ingen likartad struktur samt att det genomgående saknas krav på uppföljning och 
utvärdering. Av dokumentationsgranskningen framgår att löpande uppföljning och 
utvärdering av pågående vård och behandling sker men vårdplanens måluppfyl-
lelse dokumenteras inte.  

 
 Behandlingsplan upprättas i merparten av utredningarna. Dessa varierar innehålls-

mässigt. 
 
 Överväganden av barn- och ungdomsärenden sker i enlighet med gällande lag 

vilket framgår av dokumentationen. 
 
 Dokumentationen av barnperspektiv och ungdomens viljeyttring framgår otydligt. 

Beskrivningarna av barnens och ungdomarnas situation sker utifrån deras problem, 
socialt och individuellt. Av utredningarna framkommer svaga beskrivningar av den 
unges egna resurser, mål och egen vilja.  

 
 Beslut om placering är centraliserat till politiken i de jämförda kommunerna. 

Beslut tas generellt i enlighet med fastlagd delegationsordning.  
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 Verkställigheten dokumenteras genomgående men varierar i tydlighet.  
  

3.2 Nyckeltalsjämförelse 
Av bilaga 2 framgår en nyckeltalsjämförelse som visar på utvecklingen av kommunernas 
kostnader för institutionsvård för barn och unga. Eftersom detta är en jämförelse mellan 
kommuner som normalt inte jämför sig med varandra vill vi göra läsaren uppmärksam på 
att kommunerna tillhör olika kommungrupper med olika standardkostnader. Piteå och 
Boden tillhör däremot samma kommungrupp med liknande standardkostnader. Älvsbyn 
tillhör en annan kommungrupp. Vi har jämfört respektive kommun med jämförbara kom-
muner i sin kommungrupp.  

Av statistiken kan sägas att barn och ungdomsvården liksom institutionsvården för barn 
och unga har ökat alltsedan 2002 i samtliga kommuner. Även vårdkostnaden har ökat 
under motsvarande tidsperiod.  

Som vi tidigare påpekat gör vi inom ramen för denna granskning ingen djupare analys av 
de officiella nyckeltalen.   
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4 Revisionell bedömning 

Utifrån resultatet i granskningen gör vi bedömningen att kommunernas socialnämnder inte 
upphandlar vård och behandling på ett ändamålsenligt sätt utifrån kommunens upphand-
lingsregler samt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vi gör vidare bedömningen att 
den interna kontrollen av institutionsvården är tillräcklig utifrån lagens krav på över-
väganden minst var 6 månad.  

Av granskningen framkommer följande revisionella bedömning: 
 
 Tydliga centrala upphandlingsregler och riktlinjer utifrån kraven i LOU måste 

framtas avseende upphandling av institutionsvård för barn och unga t ex vad avser 
annonseringskrav, bedömning av synnerliga skäl eller brådskande ändamål.     

 
 Tydliga mål för kommunens institutionsverksamhet dvs i relation till kommunens 

öppenvårdsinsatser.  
 
 Tydliga handläggningsrutiner och checklistor för handläggningen av upphandling-

arna måste framtas som stöd till enheterna.  
 
 Tydliga mallar och instruktioner för avtalsskrivning. Vi anser att det bör vara kom-

munen som köpare som ska upprätta avtalen med institutionerna (helst ramavtal). 
 
 Tydliga mallar och instruktioner för placeringsutredning, vårdplan och 

behandlingsplan. Vård- och behandlingsplaner ska upprättas i samtliga ärenden 
och innehålla mål, delmål, tidsangivelse samt uppföljning. 

 
 Tydliga instruktioner för ett konkretare barn- och ungdomsperspektiv i utredning 

och verkställighet samt i uppföljning av måluppfyllelsen. 
 
 Tydlig dokumentation av beslut (motivering), verkställighet, utförande, insats och 

uppföljning.  
 
Avslutningsvis anser vi att det borde finnas förutsättningar för en samverkan inom 
Fyrkanten i upphandlingen av extern vård och behandling till barn och ungdomar. Med 
detta menar vi att gemensam upphandling och ramavtal bör leda till ökad kvalitetssäk-
ring av vården och behandlingen, en affärsmässigare upphandling av tjänsterna samt 
effektivare handläggning hos socialsekreterarna i samband med utredning, beslut och 
verkställighet. Enligt vår uppfattning nyttjas den specialistkompetens som finns inom 
kommunernas inköps- och upphandlingsenheter alltför dåligt.  
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Jämförelseanalys 

 
 

Boden Älvsbyn Piteå 

Mål 
 

Mål 
Verksamhetsmål 
Saknas mål för 
institutionsvård 

Mål 
Verksamhetsmål 
Saknas mål för 
institutionsvård 

Mål 
Verksamhetsmål 
Saknas mål för 
institutionsvård 

Riktlinjer (politiska) 
 

Saknas Saknas Placeringstid 
Begränsningar i placering 
av vuxna 

Dokumenterade rutiner 
 

Placering 
Dokumentation 
Handläggning 
Avtal2 

Dokumentation 
Handläggning 
Dokumenthantering 

Dokumentation 
Handläggning 
 

Dokumentationssystem 
 

VM-data ProCapita ProCapita 

Upphandlingsform 
 

Direkt Direkt3  Direkt 

Avtal 
 

Ja Ja Ja 

Vårdplan Ja Ja, i merparten Ja, i merparten 

                                                 

2 Rutinen inte ännu antagen.  

3 Ramavtal finns med Borgforsgården. 
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Barnperspektiv i utredning 
 

Otydligt dokumenterat, 
problemfokus 

Otydligt dokumenterat, 
problemfokus 

Otydligt dokumenterat, 
problemfokus 
 

Ungdomens (from 15 år) egen 
viljeyttring 
 

Otydligt  
dokumenterat 

Otydligt  
dokumenterat 

Otydligt  
dokumenterat 

Behandlingsplan 
 

Ja, i samtliga 
 

Ja, i samtliga Ja, i samtliga 

Subjektiva bedömningar i 
utredning 

Nej Nej Nej 
 

Beslut om placering i HVB 
 

Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens 
arbetsutskott 
 

Beslut enligt delegationsordningen 
 

Ja Ja Ja 

Dokumentation av verkställighet 
 

Otydligt Otydligt Otydligt 

Löpande uppföljning av vård och 
behandling 
 

Ja Ja Ja 

Övervägande av fortsatt vård 
senast inom 6 månader enligt 6 
kap 8 § Sol i barn- och 
ungdomsplaceringar 
 

Ja Ja Ja 

Dokumenteras vårdplanens 
måluppfyllelse  

Nej Nej Nej 
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Nyckeltal från SKL statistikdatabas WebOr 
 

IFO, barn- och ungdomsvård kr/inv4 
 

2002 2003 2004 2005 

Älvsbyn 462 529 454 821
Jämförelse med andra glesbygdskommuner 598 686 769
Boden 871 849 941 1 188
Piteå 850 852 920 1 028
Jämförelse med kommuner över 25 000 inv 1 115 1 160 1 173

Institutionsvård barn o unga, kr/inv 0-20 år 
 

2002 2003 2004 2005 

Älvsbyn 356 0 521 1 387
Jämförelse med andra glesbygdskommuner 963 1 131 1 295
Boden 1 360 1 011 1 016 1 912
Piteå 1 430 1 403 1 388 1 411
Jämförelse med kommuner över 25 000 inv 2 002 1 961 1 859

Kostnad per vårddygn5 
 

2002 2003 2004 2005 

Älvsbyn 2 599 0 1 766 3 570
Jämförelse med andra glesbygdskommuner 2 982 3 299 2 976
Boden 3 791 3 794 3 882 3 931
Piteå 3 744 3 743 3 647 4 122
Jämförelse med kommuner över 25 000 inv 3 547 3 673 3 624

Vårddygn per inv 0-20 år6 
 

2002 2003 2004 2005 

Älvsbyn 0,14 0 0,30 0,39
Jämförelse med andra glesbygdskommuner 0,32 0,34 0,44
Boden 0,36 0,27 0,26 0,49
Piteå 0,38 0,37 0,38 0,34
Jämförelse med kommuner över 25 000 inv 0,56 0,53 0,51

 

                                                 

4 Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form 
av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. 

5 Den genomsnittliga kostnaden per vårddygn.  

6 Nyckeltalet är en beräkning av samtliga vårddygn under året utslaget per invånare i 
målgruppen 0-20 år.  
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