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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner rapporten och överlämnar den för kännedom till
stadsdelsnämnderna.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Ärendets beredning
Ärendet har berett inom avdelningen för stadsövergripande frågor/staben/Barnuppdraget
Stockholms socialtjänst.

Bakgrund
Socialtjänstnämnden behandlade 2008-05-15 Familjevårdsrapport 2007. Statstiken över
familjevården visade stora brister i kontakterna mellan placerade barn och socialtjänsten.
Förvaltningen informerade i ärendet om att en fördjupningsstudie skulle genomföras för
att undersöka orsakerna till den låga besöksfrekvensen hos de placerade barnen. Studien
planerades som en kombination av aktgenomgång och direktkontakter med ansvariga
handläggare.
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Resultat av uppföljningen
Uppföljningen har omfattat de 71 familjevårdsärenden i vilka två besök enligt
familjevårdsstatistiken 2007 inte genomförts. Varje stadsdelsförvaltning har redovisat
orsaker till att barn och unga i familjehem inte besöks minst två gånger under året. Det
visar sig att en stor del av tidigare redovisade brister har sin förklaring i inrapportering till
årsstatistiken för familjevården. Enligt stadens riktlinjer ska alla placerade barn besökas
minst två gånger årligen.
Kravet på två besök gäller om placeringen varat under hela året. Det framkommer att
många barn som haft endast ett besök i realiteten varit placerade endast under en del av
året (17 barn).
Många ungdomar finns kvar i familjevården efter att de fyllt 18 år. För dessa gäller inte
den tvingande regeln om två årliga besök. För myndiga ungdomar fattas nytt
placeringsbeslut som bygger på samtycke från den unge själv. Stadsdelsförvaltningarna
redovisar att uppföljningen av ungdomarna ofta är tät men sköts genom telefon- och
mejlkontakter (24 barn).
Vid uppgiftslämnandet till årsstatistiken har endast de besök som gjorts av ansvarig
familjevårdsinspektör rapporterats. I en del fall har det varit lämpligare att någon annan
företrädare för stadsdelsförvaltningen har besökt barnet, t. ex. LSS-handläggare eller
utredande socialsekreterare. Nämndens uppgifter enligt 5 kap 1 b §
Socialtjänstförordningen har därigenom fullföljts. Vid genomgång av ärendena har även
uppenbarats att flera besök gjorts än tidigare redovisats (17 barn).
Process om överflyttning av vårdnaden till familjehem pågår i en del fall och
handläggningen i tingsrätt blir utdragen i tid (12 barn).
I ett fall hade ärendet avslutats år 2006.
Uppföljningen visar att acceptabla orsaker saknas i 8 fall. Berörda förvaltningar förklarar
bristerna med långtidssjukskrivningar och att ersättare inte kunnat rekryteras i önskvärd
omfattning.
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