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Nya riktlinjer familjehemsvård för barn och unga

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förslaget till revidering av
riktlinjerna för familjehemsvård för barn och unga
2. Ärendet överlämnas för vidare beslut till
kommunfullmäktige.
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socialdirektör

Veronica Wolgast Carstorp
avdelningschef

Sammanfattning
Ny lagstiftning och föreskrifter har trätt i kraft inom området
familjehemsvård för barn och unga. Socialstyrelsen har också gett
ut nya vägledningar och handläggningsstöd som påverkar arbetet
med familjehemsvård. Förslaget till nya riktlinjer har uppdaterats i
enlighet med de nya regelverken och rekommendationerna. Även
barnrättsperspektivet har setts över och förtydligats i och med att
barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Skolan som
skyddsfaktor och vikten av en fungerande skolgång för barn i
familjehem har särskilt poängterats i de nya riktlinjerna. För att
förenkla för läsaren har riktlinjernas struktur setts över och i
förslaget finns också tydligare hänvisningar till bland annat
Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och handböcker i syfte
att göra det lättare att hitta fördjupad information.
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Bakgrund
Ny lagstiftning och föreskrifter har trätt i kraft inom flera delar av
området familjehemsvård för barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Socialstyrelsen har också gett ut nya vägledningar
och handläggningsstöd som påverkar arbetet med familjehemsvård.
Utifrån detta finns ett behov att uppdatera Stockholms stads
riktlinjer så att de överensstämmer med det aktuella regelverket.
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I förslaget till nya riktlinjer finns också tydligare hänvisningar till
föreskrifter, allmänna råd och handböcker i syfte att underlätta för
läsaren att hitta fördjupad information.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Samråd har skett med juridiska avdelningen vid
stadsledningskontoret. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet
den 19 maj 2021 och funktionshinderrådet har haft möjlighet att
behandla ärendet den 20 maj 2021
Ärendet
De senaste åren har flera ändringar och uppdateringar skett i
regelverken och rekommendationerna rörande socialtjänstens
handläggning av familjehemsvårdsärenden. Ändringarna rör bland
annat socialtjänstens och regionernas ansvar vid uppföljning av
placerade barns hälsa samt socialtjänstens skyldighet när det gäller
övervägande av behov av vårdnadsöverflyttning. Socialstyrelsen har
också reviderat och utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum
(BBIC) som används i staden.
Förslaget till nya riktlinjer har uppdaterats i enlighet med de nya
regelverken och rekommendationerna. Även barnrättsperspektivet
har setts över och förtydligats i och med att barnkonventionen blev
svensk lag den 1 januari 2020.
Forskning har visat att skolan är en viktig skyddsfaktor liksom på
vikten av en fungerande skolgång, speciellt för
familjehemsplacerade barn. Detta har särskilt poängterats i de nya
riktlinjerna.
För att förenkla för läsaren har riktlinjernas struktur setts över och i
förslaget finns också tydligare hänvisningar till bland annat
Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och handböcker i syfte
att göra det lättare att hitta fördjupad information.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslaget till
revidering av riktlinjerna för familjehemsvård för barn och unga.
Bilagor
Riktlinjer Familjehemsvård för barn och unga
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