
 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
2022-06-21  

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 

 
 
 
§ 149 
Dnr KS/2022:247 

Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av 
barn och unga 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
som sitt eget, samt 
 
att översända svaret till kommunrevisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga. I granskningen lyfts ett antal 
förbättringsområden fram. Kommunens revisorer begär in ett yttrande över 
granskningens slutsatser senast den 30 juni 2022. 
 
I rapporten redovisas hur verksamheten är organiserad, vilket uppdrag som 
finns, kostnadsutveckling och utvecklingsarbete som gjorts för att försöka 
bromsa de ökade kostnaderna, och de ökade sociala utmaningarna i 
kommunen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar barn och unga behöver förbättras. 
 
I granskningen framkommer att antal punkter där KPMG anser att 
verksamheten behöver utveckla sitt arbete. I stort bedömer verksamheten att 
mycket redan görs på de uppmärksammade områdena. Verksamheten 
redogör för påbörjade och planerade aktiviteter som möter de framlyfta 
förbättringsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten av placering för barn 
och unga syftar till att utveckla rättssäkerheten för placerade barn, att arbeta 
förebyggande för att barn ska kunna leva i sitt eget hem och att använda 
kommunens resurser till främjande och förebyggande arbete. 
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Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

- Beslutet bidrar även till delmål 6.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar. 

 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 143/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar till kommunrevisionen 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps kommuns revisorer 
• Individ- och familjeomsorg 
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