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Socialtjänstnämnden

Godkännande av jourhem
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att ändra socialtjänstnämndens reglemente så att
nämnden får rätt att godkänna jourhem.
2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samråd med berörda
parter, utreda organisation för hur handläggning och godkännande av
upphandlade jourhem ska säkerställas för att staden ska kunna genomföra
placeringar vid dessa jourhem.

Dag Helin
Tina Heinsoo

Sammanfattning
Den 1 april 2008 trädde flera ändringar i socialtjänstlagen i kraft (SFS 2007:1315)
till skydd och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Lagändringen för familjehemsvården innebär att socialnämnden måste utreda
förhållandena och förutsättningarna för vård i det enskilda hemmet innan beslut
om placering fattas. Bestämmelserna har förytligats avseende vård i familjehem
och omfattar också jourhem.
Socialtjänstförvaltningens enhet Resursteamen barn och ungdom samarbetar med
cirka 40 jourhem, som är utredda men där ett godkännande i nämnd behöver
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göras. För att socialtjänstnämnden ska kunna godkänna familjehem är en ändring i
nämndens reglemente nödvändig.
Stockholms stad har slutit ramavtal med tre företag som erbjuder jourhem till barn
och ungdomar. Lagen är tydlig i att utredning och godkännande är myndighetsutövning och inte får överlåtas på dessa företag. Förvaltningen föreslår att en
utredning görs för att se om socialtjänstnämnden kan inrätta en central funktion
som utreder och godkänner även dessa hem.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstförvaltningens enhet för stadsövergripande
frågor och resursteamen barn och ungdom
Bakgrund
Den 1 april 2008 trädde en ändring i socialtjänstlagen i kraft (SFS 2007:1315).
Förändringen innebär bland annat förändringar i familjehemsvården. I
socialtjänstlagens 6 kap 6 § stadgas från och med 1 april att ” Socialnämnden får
inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot
barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda
hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.” Tidigare
har lagstiftning om utredning och godkännande endast omfattat familjehem som
tar emot barn och ungdomar för ”stadigvarande vård och fostran”.
Socialtjänstförvaltningens enhet ”Resursteamen för barn och unga” kan i sittutbud
av tjänster bl. a erbjuda jourhemsplaceringar. Enheten har ett samarbete med ett
antal jourhem som akut kan ta emot barn och ungar för placering. Enhetens
handläggare har sedan länge utrett de familjer man placerar barn och ungdomar i.
En sådan utredning omfattar flera hembesök, utdrag ur misstanke-, belastningsoch socialregister och kontroll hos kronofogde samt djupintervju av
familjehemsföräldrarna enligt Kälvestens-metoden. Resultatet av intervjun tolkas
av enhetens psykologer i enlighet med stadens riktlinjer för utredning av
familjehem. Enheten samarbetar idag med cirka 40 jourhem.
Lagändringen avseende familjehemsvården innebär att även jourhem ska utredas
och godkännas av en socialnämnd innan beslut fattas om en placering i hemmet.
Socialtjänstnämnden har inte enligt nuvarande reglemente rätt att fatta ett sådant
beslut om godkännande av ett familjehem.
Socialtjänstförvaltningen har på uppdrag av alla stadsdelsnämnder genomfört en
upphandling av vård för barn och ungdom. I denna upphandling ingår företag som
erbjuder jourhem. Staden har slutit ramavtal med tre sådana företag: ABC
jourhem, Attendo care (tidigare Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm) och
Södertörns familjevård. Enligt tillgänglig statistik gjordes sammanlagt 138
placeringar av barn och ungdomar i dessa hem under 2007 (ABC 99, Attendo care
29 och Södertörns familjevård 10).
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De upphandlade företagen utreder sedan tidigare, i enlighet med gällande
ramavtal, de hem de använder på samma sätt som Resursteamen barn och ungdom
utreder ”sina” hem. De nya bestämmelserna i lagstiftningen innebär att utredning
av jourhems lämplighet är myndighetsutövning och därför inte kan överlåtas på
bolag, organisation eller annan enskild. Av socialstyrelsens meddelandeblad
Ändringar i regler om skydd eller stöd för barn och unga inom den sociala barnoch ungdomsvården m.m. från mars 2008 framgår att ”en ansvarig nämnd har dock
möjlighet att anlita uppdragstagare som är fysiska personer och som knyts till
nämnden på sådant sätt att de kan anses delta i nämndens verksamhet för att utföra
utredningen. En sådan uppdragstagare står under nämndens arbetsledning och
utför arbetsuppgifter som normalt ligger på anställd.” För de utredda och
godkända jourhemmen ska en familjehemsakt upprättas och förvaras. En samlad
organisation med ansvar för utredning, godkännande och administration av de
jourhem som är knutna till de upphandlade företagen skulle bidra till en mer
likvärdig hantering av frågorna och det skulle ge en lätt tillgänglig information för
stadsdelsnämnderna inför en placering i ett akut skede.
Förvaltningens förslag
Med anledning av den förändrade lagstiftningen föreslår förvaltningen att
socialtjänstnämnden ges rätten att fatta beslut om godkännande av de jourhem som
”Resursteamen för barn och unga” samarbetar med. Syftet med denna utökade
rättighet att fatta beslut är, att underlätta handläggningen för stadsdelsnämnderna
vid jourhemsplaneringar. Socialtjänstnämndens rättighet att godkänna jourhem
kan dock endast avse de familjehem som förvaltningen samarbetar med.
Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämndens reglemente ändras så att nämnden
får denna beslutanderätt.
Via socialtjänstförvaltningen har ett antal privata företag upphandlats, som bl.a.
erbjuder jourhemsplatser. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att, i samråd med
berörda aktörer, utreda hur handläggning och godkännande av dessa hem ska
säkerställas för att staden ska kunna genomföra placeringar vid dessa jourhem.

