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Åtgärdsförslag avseende familjehemsvården 

 
Familjehemsvården av barn och ungdomar hör till det viktigaste och mest lagreglerade 

området inom socialtjänsten. För närvarande handhas familjehemsvården i Hörby av två 

ordinarie befattningshavare. Ytterligare två är rekryterade och kommer att påbörja sitt 

arbete under maj månad.  

 

Under hösten 2011 konstaterades att familjehemsvården i Hörby inte uppfyller lagstadgade 

krav på att var sjätte månad överväga respektive ompröva beslutad vård. Två konsulter 

hyrdes in för perioden december 2011- mars 2012 för att åtgärda bristerna. Under arbetets 

gång har omfattande och allvarliga brister konstaterats i verksamheten i sin helhet, brister 

som omgående behöver åtgärdas för att säkerställa att våra familjehemsplacerade barn får 

god vård och fostran och en rättssäker handläggning.  

 

De brister som konstaterats bakåt i tiden och som omgående måste åtgärdas redovisas 

nedan. Samtidigt måste det ordinarie arbetet utföras i enlighet med gällande regelverk. 

 

 9  vårdnadsöverflyttningar 

 12 utredningar med anledning av vårdens upphörande 

 8   familjehemsutredningar 

 10 övriga utredningar 

 9   upprättande av vårdplaner/genomförandeplaner 

 13 omfattande stödinsatser 

 20 handledningsuppdrag 

 42 avtal 

 

Övriga uppgifter 
 

Handledning 

Den löpande handledningen till familjehemmen har under en längre tid varit starkt eftersatt.  

Detta har inneburit att vissa placerade barn inte fått tillräckligt stöd i familjehemmen för att 

utvecklas gynnsamt. Nu behövs därför särskilda handledningsinsatser i åtta ärenden så att 

akuta omplaceringar och sammanbrott kan undvikas. Denna handledning utförs av 

insatshandläggarna.  
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Rekrytering/utredning av familjehem, jourfamilj och kontaktfamilj 

För närvarande är det minst tre familjehemsutredningar och två kontaktfamiljsutredningar 

som påbörjats av insatshandläggare. Härutöver pågår rekrytering av jourfamilj.  

 

 

 

Utvecklingsområden 
 

Dokumentationen i Procapita i journalföring och beslut måste ses över och revideras. Ett 

möte med Procapitaansvarig för att se över och anpassa IT-systemet till verksamheten 

planeras.  

 

Riktlinjer och rutiner måste utarbetas för  

 rekrytering, utredning och handledning för familjehem. 

 arvode och omkostnader 

 inskolning och utsluss i familjehem 

 rutiner för journalföring för familjehem 

 

Dokumentationen enligt BBIC måste gås igenom och utvecklas. 

Det saknas t ex 

 genomförandeplaner 

 hälsoundersökningar 

 konsultationsdokument 

 vårdplaner  

Avsaknad av administrativt stöd, gör att mycket tid går åt till det administrativa istället för 

till placerade barn/unga och deras familjehem.  

 

 

 

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning 
Av ovanstående redovisning framgår att det är omfattande och tidskrävande insatser som 

behöver göras för att få familjehemsvården i balans.  

 

Konsekvenserna av att ovanstående uppgifter inte utförts visar sig bland annat i att barn och 

ungdomars behov inte uppmärksammats och åtgärdats, att placeringar inte avslutats i tid, att 

familjehem på grund av uteblivet stöd och handledning inte mäktat med uppdraget vilket 

leder till onödiga omplaceringar. I vissa fall har handledning och andra insatser köpts in till 

stora kostnader. Vi kan även konstatera att det saknas avtal/korrekta avtal i merparten av 

ärendena, vilket lett till att arvoden och ersättningar i flera fall utgått med för höga belopp. 
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För närvarande arbetar två ordinarie befattningshavare med familjehemsvården med stöd av 

två inhyrda konsulter mars månad ut. Ytterligare två ordinarie befattningshavare är 

rekryterade och kommer att påbörja sitt arbete under maj månad. När familjehemsgruppen 

är formerad påbörjas ett utvecklingsarbete för att säkerställa att familjehemsvården 

framöver kan utövas på ett rättssäkert sätt och med god kvalitet. Det finns ingen möjlighet 

att åtgärda konstaterade brister inom ramen för ordinarie tjänster, vare sig befintliga eller 

tillkommande.  

 

 

 

Förslag till åtgärder 
 

De omfattande och allvarliga brister som redovisats ovan måste åtgärdas omgående. 

Bedömningen görs att det inte är möjligt att åstadkomma detta inom ramen för ordinarie 

tjänster. Enligt den uppskattning vi kan göra idag krävs extrainsatser motsvarande två 

heltidstjänster under ca fyra månader. Det mest effektiva är om de konsulter som är inhyrda 

till och med mars kan fortsätta. De är redan involverade i många ärenden och har bidragit 

till att situationen inom familjehemsvården uppmärksammats och kartlagts. De har även 

kompetens att utbilda och handleda ordinarie personal och i övrigt bidra till utvecklingen av 

familjehemsvården. 

 

 

 

Förslag till beslut 
 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att    förstärka familjehemsvården genom att fortsatt hyra in redan engagerade 

         socionomkonsulter i en omfattning motsvarande två heltidstjänster under ytterligare 

         fyra månader till en kostnad av 490 kronor per timme och konsult, samt 

 

att     rapport lämnas till socialnämndens arbetsutskott i juni om utvecklingen inom familje- 

         hemsvården. 

 

 

 

 

Lena Hulten    Ingrid Larsson 

Tf centrumledare   Tf socialchef 

 


