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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Många barn och ungdomar måste ibland vårdas utanför hemmet.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barnen och ungdomarna får bo i en
god miljö och får den omvårdnad som matchar deras behov.

Hur säkerställer socialnämnden att en sådan vård tillgodoses för de barn som är
placerade i familjehem?

Revisionskriterier

 Hur bedömer man lämpligheten av familjehem?’
 Används släktinghem?
 I vilken utsträckning förekommer vårdnadsöverflyttningar?
 Vilket stöd erbjuds familjehemmet?
 Hur ofta görs uppföljning av hemmet?
 Hur ofta görs uppföljning av barnen?
 Hur många barn är placerade av kommunen?

1.2. Metod
Vi har intervjuat sektionschefen för barn- och familj och tagit del av relevant skrift-

lig information.

Rapporten har faktagranskats av berörda tjänstemän.
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2. Iakttagelser

2.1. Om familjeenheten och uppföljningen
Socialförvaltningens barn- och familjesektion arbetar med familjehemmen. Sekt-
ionen är indelad fyra enheter: familjehem, familjerätt, handläggning och behand-
ling. Det är enheterna familjehem och handläggning som svarar för familje-
hemsinsatserna. I familjeenheten arbetar 1,0 familjehemssekreterare och i hand-
läggningsenheten arbetar 5,5 socialsekreterare.

Om insatser ska göras för ett barn eller en ungdom utreds barnets behov av social-
sekreterarna inom handläggnings-/ utredningsenheten. I de fall utredningen kom-
mer fram till att en familjehemsplacering är lämplig tar handläggnings-/ utred-
ningsenheten kontakt med familjehemssekreteraren. I samband därmed börjar fa-
miljehemssekreteraren matchningen av de behov som barnet har med de resurser
och den kompetens som ska finnas i familjehemmet.

Sker en placering i familjehem är det familjehemssekreteraren som har kontakten

med familjehemmet. En socialsekreterare från handläggnings-/ utredningsenheten

har kontakt med det placerade barnet. Vårdas ett barn med stöd av SoL (social-

tjänstlagen) i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var

sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. Har den unge beretts vård

med stöd av 3 § LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), ska social-

nämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om

vård med stöd av lagen ska upphöra, och därefter inom 6 månader från senaste om-

prövningen. Familjehemssekreteraren erbjuder handledning för familjehemsföräld-

rarna. Även externa handledning kan förekomma.

Kontakter med och uppföljning av det placerade barnet och sker genom att hand-

läggarna gör minst fyra besök i familjehemmet om året. Vid dessa besök och samtal

Barn- och familje-
sektion

Familjehem Familjerätt
Handläggning/Utred-

ning
Behandling
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ges alltid barnet möjlighet att möta handläggaren enskilt. Det är inte vanligt att

handläggarna kontaktar lärare eller elevvårdsteam när det gäller placerade barn

som är i skolåldern. Även familjehemssekreteraren följer upp familjehemmet ge-

nom att göra minst fyra besök om året.

Som grund för uppföljningssamtalen med barnet används BBIC.

Hultsfreds kommun har prövolicens för att använda systemet ”barns behov i cent-
rum” (BBIC). BBIC är ett kvalitetssystem som bidrar till mer strukturerade analyser
utredningar och uppföljningar av barns behov. BBIC har skapats i England. I Sve-
rige har det under Socialstyrelsens ledning anpassats till svenska förhållanden. Kva-
litetssystemet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Syftet med BBIC är att:

 Stärka barnets ställning
 Öka samarbetet runt barnet mellan föräldrar, nätverk, vårdgivare och social-

tjänst
 Bidra till ökad rättssäkerhet för barn och föräldrar
 Skapa systematik i socialtjänstens arbete så att handläggning och insatser

lättare kan följas upp

Såväl utredningen som uppföljningen av insatser måste därför omfatta ovanstående

områden.

För uppföljningen av familjehemmen finns det för närvarande inte någon metod
som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

2.2. Rekrytering av familjehem
Finns möjligheter att använda släktinghem som familjehem görs detta

Formerna att få en första kontakt med familjer eller ensamstående som kan tänkas
vara intresserade av att vara familjehemsföräldrar ser väldigt olika ut. Förvaltning-
en har använt sig av:

 Foldrar

 Beskriva på hemsidan

Utifrån ett bedömningsinstrument som Socialstyrelsen har tagit fram görs en första
bedömning av lämpligheten. För familjer eller personer som socialtjänsten har be-
dömt som intressanta görs sedan djupintervjuer (3x3 timmar) av familjehemssekre-
taren samt en kollega från Vimmerby kommun i utifrån en metod som kallas för
Kälvestensmetoden1.

I vissa fall skickas sedan djupintervjuerna till en extern konsult, som tolkar dem.
Därutöver hämtas referenser in. Hembesök görs hos den presumtiva familjehems-
familjen. Utdrag ur Kronofogdens register samt ur social-, polis- och belastningsre-

1 Metoden är inte evidensbaserad. Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att ta
fram evidensbaserade metoder för såväl rekrytering som uppföljning av familjehem.
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gister hämtas alltid in. Om någon i familjen uppburit ersättning i stor omfattning
kontaktas Försäkringskassan.

2.3. Aktuell situation
Det är förhållandevis svårt att rekrytera familjehem. Konkurrensen från grann-
kommuner och konsulentstödda familjehem är kännbar. Hos de konsulentstödda
familjehemmen är det ett vårdföretag som inte sällan tillhandahåller såväl psykolo-
ger som läkare, vilka vid behov ger konsultationer till de familjehem som är kon-
trakterade av företaget. Även socialnämnden i Hultsfreds kommun använder sig av
konsulentstödda familjehem. Även när sådana hem används föregås de alltid av en
familjehemsutredning. För att öka kompetensen inom familjehemsområdet ämnar
Regionförbundet genom sin forsknings- och utvecklingsenhet, FOKUS, genomföra
en utbildning av handledare inom familjehemsverksamheten vilka i sin tur ska ge
utbildning till kommunernas familjehem och till de kommunala familjehemssekre-
terarna i länet. Placeringar i konsulentstödda familjehem är avsevärt dyrare än i de
hem som kommunen själv rekryterar.

Samarbetet mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner består utöver att tillsam-
mans utreda vissa familjehem även att de båda kommunerna har två jourfamilje-
hem kontrakterade. Ett av hemmen tar emot barn under 12 år (2 platser) och det
andra familjehemmet tar emot ungdomar mellan 13-19 år (2 platser). När hemmen
inte är belagda delar kommunerna på arvodet som betalas ut.

Som grund för de arvoden och omkostnadsersättningar som familjehemmen erhål-
ler, utgår Hultsfreds kommun från SKL:s cirkulär 12:62 och 08:81.

2.4. Vårdnadsöverflyttning
Vårdas ett barn med stöd av SoL i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden

minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. När barnet

har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verk-

ställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om över-

flyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken s.k. vårdnadsöverflyttning.

Socialnämnden i Hultsfred har inte medverkat i ansökningar om vårdnadsöverflytt-

ningar. Orsaken är att inga familjehem har önskat en överflyttning av vårdnaden.

2.5. Statistik
Antal barn som var placerade i familjehem år 2012 (en period eller hela året) var 30
varav 7 i konsulentstött familjehem. Detta är inklusive barn som är asylsö-
kande/ensamkommande och som kommunen återsöker placeringskostnaden för.
Kostnaden för 2012 uppgick till 6,5 milj kr.

Antal barn placerade i familjehem t.o.m. juli 2013 är 28 (inklusive
asyl/ensamkommande) varav 12 barn är/har varit placerade i konsulentstödda fa-
miljehem. Placeringskostnaden för dessa barn t.o.m. juli 2013 uppgår till 3,1 milj.
kr.

Antal nya familjehemsplaceringar år 2012 var 7 stycken och för år 2013 är det hit-
tills 9 st.

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm#K6P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
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De två jourfamiljerna har ett stående arvode på 8 585 kr gånger 2 per månad.
När Hultsfreds kommun använder sig av jourfamiljehemmet tillkommer omkost-
nadsdelen som ligger mellan 4 600 och 6 400 kr per månad per barn.

Ersättningen för ett traditionellt familjehem varierar utifrån uppdrag = svårighet.
Arvodesdelen ligger för de flesta familjehem mellan 8 500-12 000 kr per månad.
Omkostnadsdelen som på föregående sida.

Några familjehem kan ha högre arvode då de exempelvis kan vara specialutbildade
utifrån MTFC, strukturerad öppenvård via SiS (Statens institutionsstyrelse). Sådana
familjer har vanligtvis mellan 20 000-25 000 kr i månaden i arvode.

För konsulentstödda familjehem kostar det vanligtvis mellan 2 000 kr och 3 000 kr
dygnet.
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3. Revisionell bedömning

Vi anser att det är bra att ett nära samarbete med Vimmerby kommun är etablerat i
arbetet med att rekrytera och godkänna familjehem. Vi anser att det är mycket bra
att de båda kommunerna samverkar och använder sig av två gemensamma jourfa-
miljehem.

Vi bedömer att socialnämnden har ett tillräckligt system för rekrytering och upp-
följning av familjehem utifrån de kunskaper som för närvarande finns att tillgå om
familjehem. Evidensbaserade metoder för rekrytering och uppföljning håller på att
tas fram av Socialstyrelsen. Ett arbete inom Regionförbundet pågår för att stärka
kommunernas kompetens inom området.

Vi bedömer att socialnämnden årligen bör göra en redovisning av insatser som görs
för barn som vårdas utanför hemmet. Som underlag för denna redovisning kan
nämnden använda det underlag den lämnar till Socialstyrelsen om vilka insatser
som görs för bland annat barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet.

Vi bedömer också att vid uppföljning av barn och ungdomar som bor i familjehem,
bör även information hämtas in från skolan för de barn som är i skolåldern.

Vi bedömer att den gjorda förstudien är tillräcklig för närvarande.

2013-08-27

Caroline Liljebjörn Stefan Wik

Uppdragsledare Projektledare


