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Remiss av skrivelse från Tomas Rudin (s) och Jackie
Nylander (v) ”En ny inriktning behövs inom den
sociala familjevården – vi måste arbeta för fler svenska
adoptioner” (Dnr 325-216 2008).
(1 bilaga)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Dag Helin
Tina Heinsoo

Sammanfattning
I skrivelsen föreslås att nya riktlinjer för familjevård och svenska adoptioner tas fram
och att en särskild arbetsgrupp skapas inom socialtjänstförvaltningen med uppdrag
att stötta stadsdelsförvaltningarna med utbildning om svenska adoptioner och att hitta
lämpliga adoptivfamiljer.
Förvaltningen hänvisar dels till att en översyn av barnlagstiftningen har inletts och
ska redovisas den 15 juni 2009, dels till att de aktuella frågorna kommer att
behandlas inom ramen för Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) som ska
redovisas för socialtjänstnämnden senast i mars 2009.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben för utredning och projekt.
106 64 Stockholm. Telefon 08-508 25 000
Besöksadress Swedenborgsgatan 20 B
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Bakgrund
I skrivelse har Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) föreslagit att
nya riktlinjer för arbetet med familjehemsplacerade barn och svenska adoptioner tas
fram för socialtjänsten och stadsdelarna inom Stockholms stad, med tyngdvikten lagd
vid barnens behov av en permanent familj för hela livet. Vidare att en särskild
arbetsgrupp skapas inom socialtjänstförvaltningen, med fördel knuten till
Resurscentret för adopterade, för att stötta socialtjänsten i stadsdelarna med
utbildning om svenska adoptioner, och med att hitta lämpliga svenska
adoptivfamiljer i det fall där detta kan bli aktuellt.
Kommunstyrelsen, Social- och arbetsmarknadsroteln, har remitterat skrivelsen för
yttrande till bl.a. Socialtjänstnämnden senast den 20 maj 2008.
Bakgrunden till skrivelsen är att rapporter redovisat att barn i familjehem far illa och
har sämre förutsättningar i livet än andra. Skrivelsen framhåller betydelsen av
permanenta lösningar för barn som inte kan leva tillsammans med sina föräldrar.
Skrivelsen biläggs i sin helhet, bilaga 1.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns i svensk barnlagstiftning en inbyggd intressekonflikt. Å ena sidan ska alla
barn ha rätt till och kontakt med sitt ursprung. De flesta familjehemplaceringar sker
med stöd av SoL (socialtjänstlagen) på vårdnadshavares begäran eller med
vårdnadshavares samtycke. Om socialtjänsten genom utredning finner att barnet har
behov av vård utom hemmet men samtycke inte föreligger, ansöker stadsdelsnämnden
hos länsrätten att få anordna vård med stöd av LVU (lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga). Oavsett lagrum finns ett uttalat mål om återförening,
d.v.s. socialtjänsten har skyldighet att arbeta för att barnet ska kunna flytta tillbaka till
föräldrarna. Å andra sidan ska socialtjänsten arbeta för att barnets olika behov
tillgodoses, t.ex. behovet av stabil familjeanknytning och trygga familjerättsliga
förhållanden.
Frågan om ökad trygghet för barn som placeras har av lagstiftaren aktualiserats vid
flera tillfällen under åren och Stockholm stad har i olika sammanhang biträtt förslag
om förstärkning av de familjerättsliga villkoren för barn som vårdas länge i
familjehem. En adoption förutsätter enligt gällande lag föräldrarnas samtycke.
Möjlighet att överflytta vårdnaden till familjehemsföräldrar infördes i FB
(föräldrabalken) och förstärktes från 1 juni 2003 genom tillägg i 6 kap. 8 § SoL och
13 § LVU. För varje barn som varit placerat i samma familjehem under tre år ska
socialtjänsten överväga om det finns skäl att överflytta vårdnaden till
familjehemsföräldrarna. Minst en gång var sjätte månad föreläggs stadsdelsnämnden
en rapport i vilken redovisas hur barnet utvecklats i olika avseenden samt om
överflyttning av vårdnaden är aktuell. Överflyttning av vårdnaden kan inte ske om
inte familjehemsföräldrarna så önskar. Skälet till att många tvekar att ta på sig
vårdnadsansvaret är att de då lämnas utan stöd från den placerande kommunen och
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att de själva får klara av kontakterna mellan barnet och föräldrarna – en uppgift som i
många fall kräver medverkan av professionella.
Många placerade barn är mycket vårdkrävande varför flertalet familjehemsföräldrar
väljer att kvarstå som just familjehem med rätt till stöd från socialtjänsten. Senare års
lagstiftande åtgärder har inte haft önskad inverkan på mer permanenta lösningar för
barn. Regeringen har nu tillsatt en ny utredning för att stärka skyddet för barn och unga.
Utredningen leds av generaldirektör Kerstin Wigzell. Utredningen ska se över samtliga
bestämmelser till skydd och stöd för barn och unga i SoL och LVU och efter analys ta
ställning till om bestämmelserna ska föras samman i en särskild lag. Översynen kommer
bl.a. att omfatta familjehemmens villkor och uppdrag samt långsiktiga lösningar för
barnen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2009.
Inom ramen för förvaltningens uppdrag att göra en genomlysning av Stockholms
samlade insatser för barn som far illa, Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst
(BUSS), kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt barn i familjehem och
kvaliteten i familjevården. Uppdraget ska redovisas till socialtjänstnämnden senast i
mars 2009.
Med anledning av skrivelsen från Tomas Rubin (s) och Jackie Nylander (v) hänvisar
förvaltningen till att de angelägna frågorna om riktlinjer för stadens familjevård samt
utveckling av mer långsiktiga och trygga lösningar för barn i familjehem kommer att
behandlas inom ramen för nämnda förvaltningsuppdrag.
Bilaga
Skrivelse från Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (s).

