
Placeringskostnader 2019
18 804 000 - om förändrat utfall för HVB-placeringar 
på avd Barn och Familj i Växjö

- Hur har vi jobbat innan?
- Hur jobbar vi idag?
- Framgångsfaktorer
- Resultat



Bakgrund
• 2019-04-15 tillskapades en ny tjänst på avdelning Barn och Familj 

i syfte att utveckla arbetssätt och metod innan/ under/ efter 
placering i syfte att minska eller förkorta externa 
placeringskostnader på HVB.

• I samband med det beslutades införa nya rutiner bl.a. innan 
placering. Nytt var att samla berörd handläggare och dess chef, 
representant från öppenvård, familjehem, samt koordinator för 
att inventera andra eventuella lösningar



Från KPB 2018 Barn- och 
ungdomsverksamheten
• Lägre kostnad per brukare –högre andel brukare 2018

• Kortare placeringar för både pojkar och flickor under 2018 jämfört med 
tidigare år.

• Flickor är placerade längre än pojkar.

• Åldersgruppen 0-6 år har ökat de senaste 3 åren både till antal och 
kostnader.

• Framförallt är det  placerade flickorna som ökar både till antal och kostnader



Hur var det innan, några ex…
• Flera akuta placeringar

• Ensamt - Stress för handläggare och chef att leta HVB-hem + allt 
annat som ska hanteras i samband med en placering

• Varierande koll på kvalitet av HVB-hemmen, rätt matchning

• Risk tappa koll på avtal. Ibland utanför ramavtal – kanske inte 
alltid ”by the book”

• Risk att inte jobba tillräckligt med familj och nätverk för att 
undvika att det som förgått placeringen händer igen



Hur var det innan, forts

• Vårdplanen och målen med placeringen ibland diffusa. Risk att placeringen 
därav blir längre än nödvändigt

• Risk att inte jobba tillräckligt med familj och nätverk för att undvika att det 
som förgått placeringen händer igen

• Risk missa ställa krav på HVB-hemmet, bestrida fakturor, återkrav

• Ingen samlad bild över vilka HVB som vi har gott samarbete med och gott 
förtroende för



Kontentan av det gamla arbetssättet

• Brist på affärsmässighet!

• Att hellre bli av med ett ärende än att komma framåt i ett ärende

• Osäkerhet kring hur avtal, uppföljning och utvärdering av 
placeringar ska göras. 

• Brist i tidig planering av hemtagning



Utveckla arbetssätt och metod
- innan, 
- under 
- efter 
Placeringar i syfte att minska antalet institutionsplaceringar samt 
förkorta placeringstiden.

Nytt Uppdrag 



Så här har vi jobbat
• Innan placering - Vad göra istället för placering? En placering är en risk-faktor i sig.  

• Under placering - Första placeringsdagen är första planeringsdagen för att barnet/den unge ska flytta 
hem! HVB-koordinator har bidragit till samordning och reda. Genom frekventa genomgångar av 
aktuella placeringar har medvetenhet om måluppfyllelse utifrån vårdplanen varit positivt ur ett 
kvalitetsperspektiv. 

• Efter placering – Summering av HVB-hemmet. Uppföljningsansvar för den enskilde.  

• Arbetssättet ställer krav på att utveckla nya förhållningssätt och metoder från förhandsbedömning –
utredning – insatser. Nätverksarbetet behöver utvecklas liksom  hur vi formulerar vård och 
genomförandeplaner så de blir begripliga för alla!

• 19 mkr minskade kostnader för placeringar och totalt minskat 30 mkr för barn och familj. 



Framgångsfaktorer

•

Ge rätt stöd 
till barn och 

föräldrar

Medarbetare ska 
känna arbetsglädje 

och trivsel. 

Öka barns 
delaktighet i hela 
ärendeprocessen. 

Ha en god 
samverkan och 

helhets - perspektiv 
inom förvaltningen 
Arbete och Välfärd





Antal vårddygn HVB-placeringar över tid (inkl

ensamkommande till och med 2015, föräldraplaceringar)
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Vårddygn 2018-2020(ej ensamkommande)

2018 2019 2020

Vårddygn 
januari-
september

15 333 11 499 11 340

Placerade
idag 

50 st 20 st


	Placeringskostnader 2019�18 804 000 - om förändrat utfall för HVB-placeringar på avd Barn och Familj i Växjö�
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12

