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Sammanfattning
Föreliggande rapport utgör årets uppföljning av familjehemsvården i Malmö stad. Uppföljningen
ska belysa verksamhetens kvalitet samt föreslå förbättringsåtgärder där så krävs. Rapporten ska
därmed kunna ligga till grund för en fortsatt metod- och kvalitetsutveckling inom
familjehemsvården.
Uppföljningen har ändrats något för att följa de bedömningar och rekommendationer som
gjordes av Malmös stadsrevision vid dess granskningen av familjehemsvården 2018. Med ett
fortsatt behov av att finna former för uppföljning som kan bidra till att kvalitativt säkra vården
för barnen i familjehemmen har arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2019 till uppgift
att utarbeta en ny modell för aggregerad uppföljning av familjehemsvården som omfattar hela
gruppen familjehemsplacerade barn. Uppgiften ingår som en direktåtgärd i nämnden interna
kontrollplan för år 2019. Som ytterligare en åtgärd för att bättre belysa vårdens kvalitet används i
denna rapport ett verktyg som Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, tagit fram
för en förbättrad uppföljning och analys av placerade barn utifrån barnets perspektiv. 1
Särskilt fokus har som tidigare lagts på barnens hälsa och skola. Uppgifterna har främst hämtats
från enkäter som besvarats av familjehemssekreterare och barnsekreterare, verksamheternas
egenkontroll och avvikelsehantering.
Riskanalyser i förhållande till familjehemsvård avser risker för att barn erhållit felaktig vård, att
placeringen brutit samman med anledning av att familjehemmen inte klarat sitt uppdrag, brist på
delaktighet för barn samt att utredningar inte sker inom lagstadgad tid
Avvikelserapporter gäller långa utredningstider, överväganden som inte gjorts i tid, för långa
placeringar i jourhem samt omprövningar och umgängesbegränsningar som inte genomförts i tid.
Ett fåtal rapporter rör förhållanden i familjehem och/eller jourhem vilka resulterat i omplacering
av barnet. Vidtagna åtgärder avser främst förändrade rutiner, men även åtgärder som
kontroll/tillsyn och arbetsledning som vidtagits i hög utsträckning. Riskanalyser och utredda
avvikelser visar på att bristande tillgång till familjehem påverkar handläggningstider vilket gör att
barn får bo i tillfälliga lösningar under lång tid. Svårigheterna att hitta familjehem som bäst
matchar barnets behov innebär felplaceringar och en högre risk för sammanbrott.
Behovet av att rekrytera nya hem beror på att färre barn har kunnat placeras i släkt- och
nätverkshem trots att det totala antalet placerade barn sjunkit senaste åren. Under 2018 pågick
totalt 607 familjehemsplaceringar (635, år 2017) och 312 placeringar i jourfamiljehem (346, år
2017).
Under 2018 nyplacerades 149 barn i familjehem för stadigvarande vård, 96 pojkar och 53
flickor. Sedan 2017 har barnen som placerats varit yngre och oftare placerade med stöd av
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den dominerade orsaken till
barnens placeringsbehov är under perioden 2015 till 2017 att barnet varit ensamkommande och
som placerats i släkt och nätverk. Under 2018 har antalet placeringar relaterade till sociala
problem i barnets uppväxtmiljö ökat. Barn som placeras utifrån sociala bakgrundsorsaker
placeras främst i, för barnet, främmande familjehem som rekryteras för uppdraget. Utifrån
svårigheter att rekrytera familjehem har andelen konsulentstödda hem ökat för tredje året i rad
vilket medfört högre kostnader.
1

https://www.vardanalys.se/om-vardanalys/
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Skolan som är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barnen följs i de årliga rapporterna och är
ett ständigt utvecklingsområde. Årets uppföljning visar att andelen barn som uppnått målen i
skolan vid placeringstillfället ligger på samma nivå som förra året, 36 procent. Brister i barnens
skolgång synliggörs även bland sammanbrotten då problem i skolan påverkar barnets vardag och
därmed även stabiliteten i familjehemmet. Under 2018 har drygt 70 procent av barnen i
sammanbrottsstatistiken inte uppnått målen i skolan. Andelen barn som blivit utredda avseende
kognitiv förmåga har ökat bland nyplaceringarna vilket bör möjliggöra att de får fortsatt rätt stöd
i sin skolgång.
Ett kontinuerligt utvecklingsområde har varit att barnen ska hälsoundersökas i samband med
placering. Under 2018 blev cirka 65 procent av barnen hälsoundersökta vilket är en minskning
mot 2017 då hälsoundersökningarna uppgick till 80 procent. Anledning till detta uppges vara
långa väntetider till hälsoundersökningarna samt bristande uppgifter i dokumentationen. Detta
meför att det finns ett behov av ökad styrning, kontroll och samverkan kring barnet för att
hälsokontrollerna ska säkras.
De åtgärder som påbörjats inom familjehemsvårdens utvecklingsområde år 2018 för att minska
antalet sammanbrott vid placering har inte gett önskad effekt.
Tonåringar är den grupp som har flest sammanbrott. Majoriteten av barnen har bytt handläggare
minst en gång. Antalet barn som haft tre eller fler handläggare har fördubblats i jämförelse med
2017 vilket kan vara en bidragande orsak till sammanbrotten. I den årliga uppföljningen
undersöks vem som tog initiativ till sammanbrottet. Årets uppföljning visar på att antalet
avbrutna placeringar initierade av familjehemmet själv, påtagligt ökat. Detta är ett observandum i
förhållande till tidigare år varför orsakerna till det behöver undersökas vidare.
Rapporten för 2018 innehåller även redovisningar av resultat avseende barnens och
familjehemmens åsikter om vården.
Barnens åsikter är hämtade från Barnombudsmannens (BO) nationella undersökning och gäller
svaren från familjehemsplacerade barn i Malmö. Familjehemmens åsikter är inhämtade genom ett
enkätverktyg som tagits fram av förvaltningen. Avseende barnens åsikter framkommer bland
annat att åtta av tio placerade trivs ganska eller mycket bra i sin placering. Hälften av barnen
uppger att de litar på sin socialsekreterare och två tredjedelar upplever att hen lyssnar, ger stöd
och tar hänsyn till deras åsikter. De flesta av barnen som svarat på enkäten har bytt
socialsekreterare minst en gång och mer än var tredje barn har bytt socialsekreterare minst tre
gånger vilket visar på att byten av handläggare är vanligt förekommande i familjehemsvården och
inte enbart i förhållande till sammanbrotten. Skolbyten är vanliga i samband med placeringen och
skolavbrott har ibland varit långvariga. För vissa (knappt 20 procent av samtliga barn som svarade
på enkäten) har det inneburit att de blivit utan skola i månader.
Avseende familjehemmens åsikter framkommer att dessa är mycket nöjda i förhållande till
socialtjänstens stöd och handledning även om det finns stora skillnader i frekvens och innehåll,
de flesta av familjehemmen hade gått den nationella grundutbildningen Ett hem att växa i som är
obligatorisk för Malmö stads familjehem.
Familjehemmen uppger liksom barnen att de ofta får byta handläggare. De kommentarer som
lämnats berör främst bristande information och oklarheter gällande rollfördelning mellan olika
handläggare och andra myndigheter. De önskar tydligare planering av vården, gärna tillsammans
med exempelvis skola och sjukvård samt mer grupphandledning och aktiviteter tillsammans med
andra familjehem.
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Ett av utvecklingsområdena för 2018 har varit att öka antalet nyrekryterade hem. En
kommunikationsplan har färdigställts under året med ett årshjul av aktiviteter och
kampanjer i syfte att intressera fler för att bli familjehem och jourhem. Aktiviteterna
förväntas ge resultat under 2019 och 2020.
Resultatet av övriga utvecklingsområden beskrivs i rapporten och handlar om barnens
hälsa och skolgång, effektivare resursanvändande avseende jourhemmen, fortsatt
implementering av kärnprocessen för familjehemsvård och särskild fokus på att minska
antalet sammanbrott.
Föreliggande rapport innehåller förbättringsåtgärder utifrån de utvecklingsområden som
rapporten påvisat för 2018

Inledning
Socialtjänsten har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt
säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet. Familjehemmet ska ge barnet en god
vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda i samverkan med socialtjänst, föräldrar och
andra berörda. För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga
förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av
kontinuitet2.
Barn som placeras i samhällsvård är en utsatt grupp med högre risk för både fysisk och psykisk
ohälsa samt andra sociala problem när de blir vuxna. Kommunerna ansvarar för att tillgodose
barnens behov under den tid som de vårdas och det är då viktigt att ha kännedom om vad det
enskilda barnet behöver. Att kontinuerligt följa upp hur de placerade barnen mår är en mycket
viktig uppgift för socialtjänsten.3.
Bakgrund
Familjehemsvården i Malmö stad har sedan 2006 kontinuerligt följts upp utifrån antalet
nyplacerade barn och antalet sammanbrott i familjehem.
Rapporten utgör en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att ge ett
underlag för metod- och kvalitetsutveckling inom familjehemsvården. De utvecklingsområden
som identifieras blir fokus för uppföljning nästkommande år.
Identifierade utvecklingsområden för 2018
• Fortsätta implementeringen av den gemensamma kärnprocessen inom
familjehemsvården.
• Fördjupa analysen av sammanbrott ute i verksamheterna för att identifiera de mekanismer
som leder till sammanbrott.
• Fortsatt fokus på barns hälsa och skolgång genom att intensifiera hälsoundersökningar
och kognitiva utredningar.

2

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/placeradebarnochunga/familjehem

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet. Granskning av socialtjänstens
myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. 2017.
3
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•
•
•

Utveckla rekryteringsinsatser tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningens
kommunikationsavdelning för att öka antalet tillgängliga familjehem och jourhem.
Utveckla ett sammanhållet resursanvändande av jourhem.
Öka andelen familjehem som går tonårsutbildning i syfte att förebygga sammanbrott

Aktuell rapport belyser resultatet av förvaltningens arbete med de identifierade
utvecklingsområdena under 2018.
Aktuellt
Under 2018 har Malmö stads revisorer granskat arbetsmarknads- och socialnämndens uppföljning
av familjehemsplaceringar. Revisionens slutsatser framhåller behovet av att synliggöra alla
familjehemsplacerade barn och inte enbart de som är nyplacerade eller har drabbats av
sammanbrott. De anser att den aggregerade uppföljningen bör kompletteras med uppgifter om de
familjehemsplacerade barnen – flertalet – som varken är nyplacerade eller föremål för
sammanbrott, bland annat beträffande måluppfyllelse i skolan. De anser vidare att egenkontrollen
behöver systematiseras bättre samt att barnenkäter bör genomföras och att resultaten redovisas på
aggregerad nivå.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) arbetar med uppföljning och analys för att
ta fram kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare på nationell, regional och lokal
nivå4. I november 2018 presenterade Vårdanalys sin rapport (2018:9) Fatta läget. Om systematisk
uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.
Slutsatserna i rapporten sammanfattas som att det finns flera hinder för kommunernas arbete med
systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling, att det saknas grundläggande uppgifter för en
ändamålsenlig uppföljning och att dagens uppföljning inte ger någon samlad bild av vården och
omsorgen ur barns och ungas perspektiv. Dessutom brister uppföljningen på systemnivå, avseende
exempelvis tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet samt att regeringen och kommunerna bör
stärka förutsättningarna för lokalt uppföljnings-, analys- och förbättringsarbete.
Arbetet med att utveckla en mer ändamålsenlig uppföljning är påbörjad och kommer att fortgå
under år 2019.
Metod
Aktuell uppföljning samlar information om förvaltningens familjehemsvård utifrån olika interna
källor såsom styrprocesser för mål och budget, intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete.
Uppgifter om placerade barn och deras familjehem bygger på enkäter. Enkät avseende
nyplaceringar och sammanbrott har fyllts i av handläggande socialsekreterare och
familjehemssekreterare.

4

https://www.vardanalys.se/om-vardanalys/
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Kvalitetsarbete inom familjehemsvård
Processer
Det systematiska kvalitetsarbetet är uppbyggt av processer, aktiviteter och rutiner. Välkända
processer är en god grund för ett gemensamt arbetssätt och en kvalitetssäkring av verksamheten.
Genom att kartlägga och anpassa processerna utifrån de behov och krav som styr verksamheten
skapas möjligheter till ett systematiskt förbättringsarbete.
Det finns förvaltningsövergripande kärnprocesser avseende rekrytering av familjehem samt
placering i familjehem. Avdelningscheferna inom fokusområde barn och unga är processägare
och processerna följs upp och revideras årligen.
Avdelningarnas identifierade och samlade behov av revidering av kärnprocesserna har utgjort ett
underlag för en samlad revidering. Verksamheternas rutiner har sedan anpassats utifrån beslutad
kärnprocess så att arbetet kan bedrivas i enlighet med denna. I den årliga revideringen av
kärnprocesserna ingår att systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslagna
ändringar kan få utifrån såväl ett barn- som ett jämställdhetsperspektiv.
Samverkan
En fungerande samverkan runt barn i familjehemsvård är av största vikt och sker både inom och
utom förvaltningen. För att tillgodose barnets rätt till en god uppväxtmiljö krävs samverkan med
hälso- och sjukvård, skola, familjehem och barnets biologiska nätverk. Arbetet inom
förvaltningen är upplagt så att barnsekreterare ansvarar för kontakter med barnet och dess
nätverk medan familjehemssekreterare ansvarar för kontakt, handledning och stöd med
familjehemmet. Barnsekreterares och familjehemssekreterares samverkan och ansvarsområden
säkras i förvaltningens kärnprocesser.
Samverkan för barnets skolgång sker genom skolfam som är en evidensbaserad metod för att
stödja familjehemsplacerade barns skolgång. Denna metod involverar alla aktörer runt barnet
som socialtjänst, familjehem och skola. Ett förvaltningsövergripande arbete har även påbörjats
för att att införa samverkansmodellen SAMS.5
Samverkan i förhållande till de placerade barnen hälsa regleras genom en överenskommelse med
Region Skåne för genomförande av hälsoundersökning i samband med placering av barnet
Riskanalyser
Förvaltningen genomför årliga riskanalyser inom ramen för styrprocess för intern kontroll.
Riskanalysen från 2017 avseende familjehemsvård ligger till grund för granskningar och
direktåtgärder under 2018 och är som följer:
• Risk för att barn och unga får felaktig vård på grund av bristande tillgång till familjehem,
jourhem, HVB-hem och platser på SiS-institution, vilket kan leda till att barnets utveckling
hämmas, sammanbrott i placeringar och till att nämnden inte lever upp till lagstiftningen.
• Risk för att familjehem inte klarar uppdraget på grund av att de inte får tillräcklig information
eller förberedelser inför placeringen, vilket kan leda till ökad risk för sammanbrott och
försämrad vård för barnet.

5

SAMS-samverkan socialtjänst skola - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-13
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•
•

Risk för bristande delaktighet för barn och unga i ärenden som direkt berör dem på grund av
avsaknad av systematik, forum, informationsmaterial och tid, vilket kan leda till bristande
hänsyn till barnets rättigheter och att förvaltningen inte följer lagstiftningen.
Risk för att utredningar enligt 11 kap 1 § SoL med stöd av 2 § SoL inte sker inom lagstadgad
tid om fyra månader på grund av hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att förvaltningen
inte följer lagstiftningen och att brukaren får vänta på insatser.

Flera vidtagna åtgärder och utvecklingsinsatser har genomförts utifrån kartlagda risker. Under
2018 har förvaltningen tagit fram en kommunikationsplan med aktiviteter för att öka intresset
hos allmänheten för att bli familjehem. Planen syftar till att öka antalet placeringsmöjligheter för
att kunna matcha barnen till familjer som bäst svarar mot barnets behov. Aktiviteterna i planen
kommer att genomföras under 2019. För att förbättra familjehemmens förberedelser inför
placering har förvaltningen under året sammanställt en informationspärm som ska delas ut till alla
familjehem.
Egenkontroller
Den interna kontrollen syftar främst till att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Den
som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll, det vill säga en systematisk uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten i syfte att utveckla kvaliteten (SOSFS 2011:9).
Informationen om familjehemsplacerade barn som genom enkätundersökningar samlats i årliga
rapporter har varit det enda aggregerade underlaget för arbetsmarknads- och socialförvaltningens
övergripande uppföljning. Avdelningarna har arbetat med olika egenkontroller, men saknat
samordning av dess resultat. Det behövs därför ytterligare verktyg för att samla information från
verksamheternas egenkontroll till aggregerad nivå, vilket kommer att utformas under 2019.
Avvikelser
Socialtjänstavdelningarnas sektioner för familjehemsvård rapporterade 73 avvikelser under 2018.
Av dessa avsåg 10 rapporter påtagliga risker för missförhållande/missförhållande. En händelse
har efter utredning bedömts utgöra påtaglig risk för allvarligt missförhållande och har anmälts till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avvikelsen rör ett familjehem som fått sitt
boendekontrakt uppsagt och blivit hemlöst, vilket familjehemsvården inte har fått veta i tid.
Avvikelserapporterna rör främst långa utredningstider, överväganden som inte gjorts i tid, långa
placeringar i jourhem på grund av bristande tillgång på familjehem, samt omprövningar och
umgängesbegränsningar som inte genomförts i tid. Sex av avvikelserapporterna avser placeringar i
jourhem som överstigit sex månader. Ett fåtal rapporter rör förhållanden i familjehem och/eller
jourhem som resulterat i omplacering.
Att en familjehemsplacering resulterat i sammanbrott har inte rapporterats enhetligt inom
förvaltningen då samsyn saknats om det generellt ska betraktas som en avvikelse eller inte.
Fler än 90 procent av rapporterna (avvikelser och risk för missförhållande/missförhållande)
klassificeras efter bedömning som brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande av
orsaker som är relaterade till organisation och personal. Vidtagna åtgärder avser främst
förändrade rutiner, men även åtgärder som kontroll/tillsyn och arbetsledning har vidtagits i hög
utsträckning.
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Kostnader
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bruttokostnader för placering i jourhem och
familjehem har under 2018 uppgått till nära 130 mkr (cirka 10 mkr avser unga vuxna 18–20 år).
Kostnaderna baseras på 474 årsplatser som sammanlagt genererat 172 929 dygn.
Konsulentstödd verksamhet
Placeringar i konsulentstödda jour- och familjehem har uppgått till drygt 44 mkr och avser 63,4
årsplatser som genererat 23 121 dygn under 2018. Kostnad per dygn i egna jour- och familjehem
är 749 kronor, medan kostnaden för konsulentstödda jour- och familjehem är 1932 kronor.
Förvaltningen deltar i Kommunförbundet Skånes (KFSK) arbete med att ta fram
kravspecifikationer för upphandling av konsulentstödd familjehemsvård. Kommunernas behov
av konsulentverksamheterna förändras över tid både avseende kvantitet och innehåll. Under åren
2015 till 2017 har kommunerna behövt använda fler aktörer för att kunna finna
placeringsmöjligheter för ett kraftigt ökat antal barn i behov av familjehem. Många familjehem
har gått över till konsulentverksamheterna då dessa erbjuder högre ekonomisk ersättning och
möjlighet till stöd dygnet runt. Detta har fått till följd att det är brist på icke konsulentstödda hem
och svårt för kommunerna att rekrytera “egna” hem. Denna situation har sedan fortsatt då
hemmen är uppknutna genom avtal med privata verksamheter.
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Familjehemsplacerade barn
Jourplaceringar
Antalet pågående jourplaceringar 2018 har varit 312. Vilket är en minskning mot 2017 då antalet
uppgått till 346. Nedanstående diagram visar vilken form av jour barnen placerats i.
Avdelningarnas rapportering visar på ett mindre bortfall.

Detta visar på ett fortsatt stort behov av jourhem samt att användandet av de platser som finns
behöver effektiviseras.
Barnens vistelse efter jourhemsplacering
Efter jourplacering är det
vanligast med övergång till ett
annat familjehem eller
återgång till hemmet. En del
av de pågående
jourplaceringarna sträcker sig
över årsskiftet.
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Nyplaceringar
Under perioden 2014 – 2016 då mottagandet av ensamkommande barn/unga har varit som
störst har det skett en kraftig uppgång av antalet nyplaceringar inom familjehemsvården. Under
2017 har nivån bibehållits av pågående stadigvarande familjehemsplaceringar samtidigt som
antalet nyplaceringar sjunkit. Detta innebär att 2018 års pågående placeringar i familjehem
sjunkit från 635 (2017) till 607. Av de 607 avser 83 unga vuxna över 18 som stannat i
familjehemmet för att gå färdigt sin gymnasieutbildning. Gruppen unga vuxna har ökat något
sedan 2017 vilket beror på att de senare årens nyplaceringar till största delen gällt barn i tonåren.
Under 2018 har 149 barn nyplacerats. Motsvarande antal placeringar 2017 är 151 barn.
Antalet nyplaceringar har förändrats över tid. Den könsmässiga fördelningen varierar något
mellan åren, men de senaste fyra åren har pojkarna varit i majoritet. 2018 placerades 96 pojkar
och 53 flickor.

Avdelning social resurs verksamhet för familjehemsplaceringar av ensamkommande barn
utan nätverk har under 2018 flyttat till socialtjänst Norr då dessa placeringar minskat.
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Lagrum
I diagrammet framgår att frivilliga placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) varit i majoritet sedan
mätningarna påbörjats och att placeringar enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) har legat på en låg nivå. Sedan 2017 har andelen placeringar enligt Sol minskat vilket
samkorrelerar med att placeringar av de ensamkommande barnen minskat. Samtidigt har
placeringar enligt LVU ökat vilket grundar sig främst på att antalet placerade yngre barn med
stora skyddsbehov ökat.

Ålder
Då behovet av placeringar av ensamkommande tonårsbarn börjat återgå till tidigare
nivåer, efter den kraftiga ökningen år 2014-2016, har den åldersmässiga fördelningen
jämnats ut. Under 2018 har fler barn under 13 års ålder än över placerats.
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Barnens födelseland

Sedan 2013 har majoriteten av nyplacerade barn i familjehem varit utrikes födda, de flesta utanför
Europa. Under 2017 och 2018 har antalet utrikes födda barn minskat i takt med att de
ensamkommande barnen minskar i familjehemsvården.

De nyplacerade barnens har ofta en bakgrund i andra kulturer vilket visar på att det fortfarande
finns ett stort behov av kulturkompetens inom socialtjänsten
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Anledning till placering
Tabellen nedan visar den primära anledningen till att barnet placerats i familjehem.

Primär anledning till placering, nyplaceringar 2018
Flickor

Pojkar

Totalt

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

14
12
7
3
1
1
7
9
0
1
1
56

25%
21%
13%
5%
2%
2%
13%
16%
0%
2%
2%
100%

24
19
6
11
5
4
1
3
2
1
0
76

32%
25%
8%
14%
7%
5%
1%
4%
3%
1%
0%
100%

38
31
13
14
6
5
8
12
2
2
1
132

29%
23%
10%
11%
5%
4%
6%
9%
2%
2%
1%
100%

Ensamkommande flyktingbarn
Omsorgssvikt
Psykisk sjukdom (förälder)
Missbruk (förälder)
Eget beteende (barnet)
Avliden förälder
Relationsproblem barn-förälder
Misshandel
Missbruk hos den unge
Konflikt mellan föräldrarna
Heder

Från 2017 har de ensamkommande barnens andel av familjehemsplaceringarna minskat med 30
procent i förhållande till de föregående åren. Från 2018 dominerar de sociala orsakerna till
placeringen som omsorgssvikt, misshandel och psykisk sjukdom hos föräldern. Anmärkningsvärt är att
flickorna i högre grad placeras på grund av misshandel.
Barnens delaktighet
Barnens delaktighet bygger på att de får rätt information för att kunna säga sin mening.
För att barnen ska kunna bilda
sig en uppfattning och
förberedas på att flytta in i en
ny familj behöver de träffa
familjen. Diagrammet visar
frekvensen av möten före en
placering. Här framgår att 14
barn aldrig träffat familjen de
flyttat till och 19 av barnen
enbart har träffat familjen en
gång. Barnets upplevelse av
placeringen redovisas under
avsnittet Barnens åsikter.

Möten mellan barn och familjehem
Två till tre gånger
Kände redan varandra
Fyra gånger eller fler
Enl. inskolningsplan
En gång
EBO direkt till familjehem
Aldrig
0
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Hälsa
I samband med placering ska barnen noggrant utredas för att socialtjänsten ska kunna ge rätt
insatser och göra uppföljningar för att säkra att de får sina behov tillgodosedda. Särskilt viktigt är
barnens hälsa inklusive tandhälsa och kognitiva förmåga. Under åren 2015 – 2016 har kvalitén i
utredningarna påverkats negativt som en följd av ett kraftigt ökat antal placeringar. Efter en
ökning av hälsoundersökningarna under 2017 har de åter sjunkit under 2018. Detta är en
försämring av antalet undersökningar 2018 som inte går att härleda till ett ökat antal placeringar
utan orsakerna måste undersökas vidare. En av de orsaker som socialtjänsten har uppgett är att
väntetiderna för hälsoundersökning hos region Skåne har varit lång. En del barn har därför inte
hunnit undersökas under 2018.
Andelen barn som blivit kognitivt utredda är missvisande eftersom det placerades fler yngre barn
under 2018 än tidigare vilka inte är i skolålder och därför inte undersöks. Andelen som är utredda
kognitivt är därför väsentligt högre avseende skolbarnen, 65 procent, vilket är en klar förbättring.

Pojkarnas
undersökningsstatus är
överlag bättre än
flickornas särskilt
avseende tandhälsan.
Det är en faktor att
analysera närmare
utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
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Behov av åtgärder
Av de barn som undersöktes framkommer behov av åtgärder för hälsan hos 52 procent av
flickorna och 62 procent av pojkarna. Detta visar på vikten att alla barn blir hälsoundersökta.
Utifrån kön visar flickor mer behov av åtgärder i förhållande till hälsan än pojkarna.
Fritid
Fritidsaktiviteter har en positiv inverkan på barns hälsa och deras sociala utveckling. Drygt
hälften av de nyplacerade barnen har en fritidsaktivitet utanför familjen. Detta är ett gott resultat
med tanke på att cirka en tredjedel av barnen är under sju år. Barnen har många olika aktiviteter,
de mest frekventa är olika former av idrott där fotboll, gym och simning dominerar. Bland
flickorna återfinns oftare dans och ridning.
Skolgång
Kunskap om barnens skolsituation före placering
Innan barnen blir placerade har de ofta levt under svåra förhållanden. Detta har negativt påverkat
deras skolresultat och det är en stor utmaning för socialtjänsten att följa och att tillsammans med
skolan stödja barnen till en bättre skolgång. Nedanstående tabeller visar hur skolsituationen har
sett ut vid placeringen.
Skolgången är den främsta viktiga skyddsfaktorn då den har en stor betydelse för en mängd
livsvillkor på både kort och lång sikt. De barn som inte klarar av skolan löper större risk för att
vara med sammanbrott eftersom detta bidrar till instabilitet i vården.
I jämförelse över åren kan konstateras att skolresultaten då barnen placeras är oförändrade.
Däremot har socialtjänstens kännedom om barnens skolsituation successivt förbättrats sedan
2015 vilket tydliggörs genom att andelen vet ej har sjunkit. Barnens utredningsstatus har
förbättrats och därmed möjligheten att de får rätt stöd under placeringen.

Uppnått mål i skolan under placering
Socialtjänstens uppdrag avseende barnens skolgång kräver en nära samverkan med skolan.
Barnets måluppfyllelse är främst skolans uppdrag, vilket gör det svårt att dra slutsatser utifrån
socialtjänstens insatser. Sedan flera år använder Malmö stad Skolfam, en verksamhet som arbetar
utifrån evidensbaserad metod syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Skolfam
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möjliggör även uppföljning av barnens skolresultat på individuell nivå både utifrån
skolförvaltningen och socialtjänstens uppdrag.
Avsikten är att alla familjehemsplacerade barn ska kunna få ta del av Skolfam. Idag är det inte
möjligt då verksamheten ännu inte är uppbyggd för att kunna ta emot alla de barn som ingår i
målgruppen. Under 2018 har Skolfam kunnat ta emot ca 70 barn i snitt och lika många barn står i
kö.
Skolbyten och avbrott i skolgång
I samband med placering har barnen ofta fått byta skola vilket innebär avbrott i skolgången,
ibland långvariga, vilket ytterligare försvårar för barnens skolgång.
Ett utvecklingsarbete pågår sedan hösten 2018 inom området och ett förvaltningsövergripande
arbete i samarbete med skolan har påbörjats för att att införa samverkansmodellen SAMS*.
SAMS-modellen ger en struktur för samverkan mellan skola och socialtjänst.
SAMS är framtagen för att underlätta samverkan och vara ett stöd för den som arbetar med
placerade barn och unga i socialtjänst och skola. Modellen innebär inga tillkommande åtaganden
för kommunerna då den bygger helt på rådande författningsreglering. Modellen är framtagen av .
Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utifrån ett
regeringsuppdrag.
Sammanbrott
Antalet oplanerade avbrott har fölts upp sedan 2006 och har legat relativt stabilt på en nivå
mellan 26 till 36 avbrott årligen fram till 2011. I diagrammet nedan framgår att antalet oplanerade
avbrott (inklusive de som inte följts av annan dygnsvård) har ökat sedan 2016 och 2018 uppgår
dessa till 82 varav 53 är sammanbrott (d.v.s. de följs av annan dygnsvård). Det är företrädesvis de
53 sammanbrotten som belyses i denna rapport då dessa barn har fortsatt placeringsbehov.
Att en
familjehemsplacering
resulterat i sammanbrott
rapporteras inte enhetligt
som en avvikelse. Det är
därför viktigt att följa
sammanbrotten på
aggregerad nivå då dessa
är en indikator på att
vården inte nått sitt syfte.
Sammanbrott kan få
stora konsekvenser för
det enskilda barnet
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Könsmässig fördelning
Sammanbrott i familjehem
ökar till den högsta nivån
sedan mätningarna påbörjats
under 2017. Med anledning
av detta har det varit ett
utvecklingsområde för 2018
att minska sammanbrotten,
vilket även har skett, från 57
till 53. Skillnaden är marginell
och det är pojkarna som står
för minskningen. Flickornas
andel är hög i relation till det
totala antalet placerade.
.
Placeringens längd
Sammanbrotten sker oftast under de första två
åren av placeringen. De flesta sammanbrott
som skett under 2018 har infallit samma år
eller under 2017. I uppföljningen om
familjehemmens åsikter beskriver dessa att
informationen i starten behöver bli bättre.
Detta pekar på vikten av arbetet med
placeringarna i det initiala skedet utifrån
matchning mellan barnens behov och
familjehemmens förmåga. Matchning
förhindras av brist på familjehem då
urvalsmöjligheter saknas.

Ålder
Under 2015 och 2016 domineras
nyplaceringarna av tonåringar. Detta har
fått genomslag i sammanbrotten där
tonåringarnas andel aldrig tidigare varit så
hög. Att tonåringar är en högriskgrupp för
sammanbrott har konstaterats av
(Vinnerljung & Lindblad 2006). Detta
bekräftas även av Malmö stads
undersökningar sedan 2006. Även om
tonåringarna har minskat bland
nyplaceringarna sedan 2017 sker större
delen av sammanbrotten 2018 bland
tonåringarna.
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Pojkarna står för de flesta sammanbrotten
vilket samstämmer med att de senare
årens placeringar har dominerats av
pojkar. Flickornas andel kan anses vara
hög i relation till att de är mycket färre i
förhållande till det totala antalet placerade
barn.

Tidigare placeringar
Tidigare placeringar innebär en risk för
sammanbrott. Kombinationen att vara
tonåring och haft erfarenhet av tidigare
avbrutna placeringar är den största
riskfaktorn.

Antalet handläggare
Kontinuitet är en viktig faktor för att undvika
sammanbrott. I diagrammet framgår att
majoriteten av barnen bytt handläggare minst
en gång. Antalet barn som haft tre eller fler
handläggare har fördubblats i jämförelse med
2017. Med tanke på att placeringen ofta
enbart pågått under ett till två år är detta ett
observandum. Detta kan vara ett faktum som
inverkar på kvaliteten i planeringsarbetet och
därmed även på risken för sammanbrott.
Även i undersökningen av barnens åsikter
framkommer en hög andel som fått byta
socialsekreterare vilket visar på att detta inte enbart sker i de fall det blir sammanbrott.
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Lagrum
Andelen sammanbrott för barn
som vårdas enligt Lagen med
särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) har ökat sedan 2017.
Detta kan ha påverkats av ett ökat
antal placerade yngre barn i behov
av skydd. Placeringar jml LVU har
ofta en högre komplexitet, de är
oftast mer konfliktfyllda eftersom
vårdnadshavarna inte samtyckt till
vården samtidigt som de yngre
barnen kan ha ett mer omfattande
vård- och omsorgsbehov.

Placeringsorsak
Diagrammet visar
ursprunglig anledning till
placering av de barn vars
placering i familjehem
brutit samman. Detta
undersöks för att finna
samband mellan
placeringsorsak och
sammanbrott.
Ensamkommande barn
har utgjort en stor andel
av sammanbrotten, dels
då de som tonåringar har
högre risk för
sammanbrott och dels för att de varit i majoritet inom familjehemsvården de närmast tidigare
åren. Barn med omsorgsvikt kan ha svårt med anknytning vilket kan bidra till instabilitet i
familjehemmen och ett stort behov av handledning.
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Orsak till sammanbrott
Familjehemmets bristande resurser
har varit den vanligaste orsaken till
sammanbrottet under de senaste
årens undersökningar. Under 2018
är barnets beteende i lika hög grad
beskriven som grundorsak. Detta
stämmer med en hög andel
tonåringar i sammanbrotten. Under
annat finns orsaker som biologiska
familjens inflytande på vården,
kulturkrock och felmatchning. När
det gäller familjehemmens bristande
resurser kan detta kopplas till
tidigare diagram där barn som placerades på grund av omsorgssvikt hade en hög andel
sammanbrott. Detta visar på behovet av stöd och handledning till familjehemmen.
Vem tog initiativ till att avbryta
placeringen?
I figuren framgår socialtjänstens
uppfattning om vem eller vilka som har
avbrutit placeringen. Siffror som återfinns i
överlappande ellipser indikerar att det är två
eller flera som gemensamt tagit initiativ till
att avbryta placeringen. Anmärkningsvärt
för 2018 är att familjehemmen självständigt
beslutat att avbryta placeringen i 18 fall utan
att det skett i samarbete med övriga berörda
parter. I ytterligare 16 fall har de varit en av
parterna som beslutet att avbryta placering.

Mål i skolan i placeringar som brutit
samman
För att undvika sammanbrott är det viktigt
att barnet får rätt stöd vilket endast kan
ske efter kunskap om barnets behov. I de
fall placeringar brutit samman är det tydligt
att skolsituationen inte fungerat och att
detta varit en destabiliserande faktor.
Under 2017 har hälften av de barn som
drabbats av sammanbrott i placeringen inte
uppnått målen i skolan. Detta har
ytterligare försämrats under 2018 då endast
ett fåtal uppnått målen.
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Ansvaret för barnens skolgång faller främst på skolförvaltningen vars uppgift är att ge god
utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. Socialtjänsten ansvarar
för att samarbeta med skolan i syfte att stödja barnets skolgång. Det är därför viktigt att
uppföljningarna fokuserar på socialtjänstens ansvarsområde där möjligheterna att påverka till en
positiv utveckling är möjlig. De barn som ingår i skolfams verksamhet följs noga och barnens
behov av stöd blir bättre anpassat både utifrån socialtjänstens och skolans ansvarsområde.
I vilken typ av familjehem skedde
sammanbrottet
Sammanbrotten sker främst i de hem
som barnet tidigare inte haft kontakt
med, de som är främmande för
barnet. I kategorin främmande hem,
ingår de konsulentstödda hemmen
vilkas andel för första gången
specificeras.

Familjehemsutbildning
Andelen familjehem som gått
utbildning har ökat varje år sedan
2015. En del placeringar avbryts så
tidigt att familjehemmet inte hunnit
gå utbildning och de
konsulentstödda hemmens
utbildning är osäker vilket
återspeglas i kategorin vet ej.
Utbildningen har som syfte att
förbereda familjehemmen och
påverka sammanbrott. Trots detta
är det många som gått utbildning av
familjehemmen där det blivit sammanbrott. Detta visar att det efterföljande stödet är av yttersta
vikt för stabiliteten.
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Vart flyttade barnet?
De flesta barnen flyttar till ett annat
familjehem exempelvis främmande
hem, jourhem släkt/nätverkshem eller
konsulentstött familjehem. En annan
stor grupp flyttar till HVB. Inget barn
flyttade till SiS-institution under 2018
efter sammanbrott i familjehem.
Under övrigt finns bl.a. stödboende.

Vårdnadsöverflyttning
När ett barn varit placerat tre år i samma familjehem ska socialnämnden särskilt överväga om det
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB6.
Syftet med bestämmelsen är att genom en överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna
skapa bättre möjligheter för kontinuitet och trygghet i vården. Socialstyrelsen har följt upp
treårsregeln när det gäller överväganden av vårdnadsöverflyttningar och kommit fram till att
antalet genomförda vårdnadsöverflyttningar är förhållandevis lågt. I Malmö har detta följts sedan
2016. Under 2018 gjordes nio vårdnadsöverflyttningar avseende fyra flickor och fem pojkar vilket
är en ökning mot 2017 då vårdnad överflyttats för tre barn.
Barns åsikter
Vårdanalys har i sin rapport Fatta läget7 belyst att en ändamålsenlig uppföljning av
individer och verksamheter behöver inkludera uppgifter om individernas problem och
behov, insatser och resultat. Först då är det möjligt att utvärdera om insatserna leder till
önskade resultat och tillgodoser målgruppernas behov. Vidare sammanfattar Vårdanalys
att uppföljningen behöver inkludera grundläggande uppgifter, barnens perspektiv på
vården och övergripande kvalitetsdimensioner.
Vårdanalys arbete med att inhämta barns åsikter om vården i familjehem har visat på olika
områden som barn och unga anser viktiga. Dessa kan kategoriseras inom flera områden:
bemötande, delaktighet, sociala relationer, trygghet, hälsa och omsorg, utbildning, fritid
och självständighet.
För att ge Malmö stads familjehemsplacerade barn en möjlighet att uttrycka sina åsikter
om vården samt inhämta deras perspektiv, har av förvaltningen placerade barn deltagit i
en nationell undersökning som genomförts av Barnombudsmannen (BO) under 2018.

6
7

6 kap 8 § SoL och 13 § LVU.
Vårdanalys, 2018. Fatta läget. Om systematisk uppföljning för den sociala dygnsvården för barn och unga.
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Bakgrundsvariabler
I BO:s undersökning ingår barn i ålder 10–18 år. Av de 29 barn, placerade av förvaltningen, som
svarat på enkäten har de flesta (80 procent) varit placerade i mer än ett år. De flesta har minst en
förälder boende i Sverige (60 procent) och något färre (40 procent) har båda föräldrarna boende i
Sverige. I placeringarna är nästan vart tredje barn (29 procent) släkting- eller nätverksplacerade,
vart sjätte barn (17 procent) vet inte och en knapp majoritet är placerade i andra former av
familjehem. Fördelningen mellan könen är jämn.

Hur gammal är du

Barnets ålder
BO har bestämt att undersökningen
skulle gälla åldrarna 10 till 18 år. Den
övervägande delen av svaren kom
från de som var i övre tonåren.
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Boendet i familjehemmet

Hur trivs du på din placering
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Varken eller

Ganska eller
mycket dåligt

Diagrammet visar att åtta av tio barn
trivs ganska eller mycket bra i sin
placering. Drygt en av tio tycker varken
det är bra eller dåligt och knappt en av
tio tycker det är ganska eller mycket
dåligt. Den enskilt viktigaste faktorn för
trivsel är om man känner sig trygg på
sitt boende och samtliga barn som inte
trivs bra svarar också att det finns
brister i tryggheten och att de bara
ibland, sällan eller aldrig känner sig
trygga på boendet.

Vad det gäller fritidsaktiviteter har en majoritet av barnen (62 procent) någon form av
regelbundna fritidsaktiviteter och de flesta får också vara med att bestämma vilka de är. Det är
dock fler pojkar (73 procent) än flickor (53 procent) som har regelbundna fritidsaktiviteter och av
de barn som uppger att de inte får vara med och bestämma över sina fritidsaktiviteter är flickor
(17 procent). På frågan om de skulle vilja ha andra fritidsaktiviteter än idag svarar ungefär lika
stora grupper ja, ibland och nej.
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Inga flickor svarar ja på frågan om det finns ordningsregler i familjehemmet, majoriteten svarar
vet inte. Bland pojkarna svarar hela 45 procent att de har denna typ av regler. Nästan alla barn får
någon form av pengar för egen konsumtion och de flesta får det regelbundet. Ungefär hälften av
barnen uppger att de behöver göra någon form av uppgift för att få pengarna.
Kontakten med socialtjänsten
Barnen vet vem som är deras socialsekreterare och hur man ska få kontakt med hen. Däremot
tycker vart fjärde barn (24 procent) att det är svårt eller väldigt svårt att få kontakt med sin
socialsekreterare då de önskat.
Det finns två aspekter som ofta berörs
i litteraturen om hur barnen upplever
kontakten med sin socialsekreterare.
Det ena handlar om kontinuitet – alltså
om man har samma socialsekreterare
över tid – och den andra om
frekvensen i kontakten. I diagram ser
vi att de flesta av barnen har bytt
socialsekreterare minst en gång och att
mer än var tredje barn bytt
socialsekreterare minst tre gånger.

Hur många gånger har du bytt
socialsekreterare
100
80
60
40
20
0
Ingen gång
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Möten mellan barnet och socialsekreteraren
Hur ofta barnen träffar sin socialsekreterare varierar vilket man kan se i nedanstående diagram
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Det finns en intressant korrelation mellan
hur ofta ett barn träffar sin
socialsekreterare och hur ofta de vill träffa
sin socialsekreterare. De flesta är nöjda,
men bland de som vill träffa sin
socialsekreterare oftare är det större
sannolikhet att de träffas minst en gång i
månaden och bland de som vill träffa sin
socialsekreterare mer sällan dominerar de
som träffar sin socialsekreterare två gånger
i halvåret eller mer sällan.
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Barnets tillit till sin socialsekreterare
Tilliten till socialsekreteraren mäts både i en direkt fråga och via fyra frågor om hur lätt man
tycker det är att samtala med sin socialsekreterare, om hen lyssnar, ger stöd och tar hänsyn till
barnets egna åsikter. Svaren syns i följande diagram
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Skola
Barnombudsmannens undersökning av barnens åsikter visar att drygt hälften av barnen har
behövt byta skola i och med placeringen och av dessa rapporterar de flesta att placeringen har
inneburit ett avbrott i skolgången. Det som sticker ut mest i Malmö är att dessa skolavbrott
ibland varit långvariga och för vissa (knappt 20 procent av samtliga barn i undersökningen)
inneburit att de blivit utan skola i månader. En stor majoritet av barnen trivs ganska eller väldigt
bra i skolan och känner sig oftast eller alltid trygga där. De upplever också att de får uppmuntran
och läxhjälp i den utsträckning de behöver. En dryg tredjedel vet att de har någon annan form av
stöd i skolan och en annan tredjedel kan inte svara på om de har någon speciell form av stöd.
Se mer under avsnittet skolgång.
Kontakt med familj och vänner
Vad gäller kontakten med familj (föräldrar och syskon) respektive vänner så är ungefär 40
procent av barnen nöjda med hur situationen ser ut medan något färre, tydligast för syskon,
önskar att de fick mer kontakt. Vad
Kontakt med familj och vänner
gäller vänner är det mindre vanligt
att man vill ha mer kontakt,
100
vanligare att man vill ha mindre
80
kontakt och betydligt fler som
60
väljer att inte svara. Majoriteten av
40
barnen (80 procent) tror eller är
säkra på att deras socialsekreterare
20
vet hur mycket kontakt de vill ha
0
med familjen.
Föräldrar
Syskon
Vänner
Ungefär vart fjärde barn uppger att
Nöjd
Vill ha mer
Vill ha mindre
Vill inte svara
de någon gång blivit hindrade i
kontakten med sin familj och att
det är socialtjänsten som beslutat om detta. De barn som har upplevt detta är oftast medvetna
om grunden för beslutet.
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Tidigare insatser
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I detta diagram visas svaren på om
barnen haft tidigare placeringar inom
socialtjänsten. En tredjedel befinner sig i
sin första placering och resterande har
haft minst en tidigare placering.

Flera andra
placeringar

Vad det gäller andra insatser från socialtjänsten är
det bara vart femte barn (19 procent) som vet om
att de haft den typen av insatser, men mer än vart
tredje barn (35 procent) vet inte om att de har haft
någon annan insats.
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Missförhållanden
I enkäten frågar BO om barnen blivit illa behandlade på sina placeringar. Det gäller dels om de
känner sig inkluderade i familjehemmet, men också allvarligare saker som inlåsning, kränkningar,
våld och stölder/konfiskering av ägodelar. Det finns enstaka svar där barn uppger att de har
sådana erfarenheter av sin placering. Detta är allvarligt och bör uppmärksammas, men BO anser
att fallen är för få för att göra någon form av aggregerad kvantitativ analys på. I kontakt med BO
utifrån frågan om att de görr orosanmälningar uppger BO att de inte kan härleda vilka barn detta
gäller varför BO inte haft möjlighet att agera.
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Familjehem
Familjehemmet är den plattform där barnets vård kommer till uttryck i det dagliga livet. Med
anledning av detta är det viktigt att familjehemmen får det stöd de behöver för att ge barnet en
god miljö att utvecklas i. Under 2018 är det 425 personer som tillsammans har 556 uppdrag som
familjehem och 189 personer har 261 jourhemsuppdrag.

Placeringar inom släkt eller nätverk (lila respektive grön färg) har minskat i takt med att antalet
ensamkommande barn har minskat. Då de sociala orsaksvariablerna har ökat bland placeringarna
sedan 2017 har behovet att rekrytera hem utanför barnets nätverk blivit större vilket återspeglas
av fler placeringar i för barnet främmande familjer. Även konsulentstödda hem, vilka anlitats allt
mer de senaste åren, är främmande för barnet.
Informationsutbyte
Informationsutbyte med nätverket kring barnet före placering har visat på en stabiliserande
effekt för framtiden som kan minska
sammanbrott. En hög
personalomsättning av socialsekreterare
har inneburit att kunskap om
nätverksarbete förlorats. En viss ökning
av samlat informationsutbyte har skett
under 2017 då detta var ett
utvecklingsområde. Inom fokusområdet
för barn och ungdom har nätverksarbetet
identifierats som ett prioriterat område
med syfte att placeringarna ska bli så
stabila som möjligt för barnen.
God information och kontinuerlig kontakt mellan socialtjänsten, barnet, biologiskt
nätverk och familjehem är en förutsättning för en god placering där allas styrkor används
och rollfördelningen klargörs.
Andelen oerfarna familjehem har skiftat över tid. Släkt och nätverkshem är ofta oerfarna.
Tidigare har familjehem ofta haft familjehemsplaceringar som en livsstil och tagit emot nya
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barn när ett annat lämnat hemmet. Detta är mer ovanligt idag. Nya familjer kräver mer av
socialtjänsten då dessa behöver mer handledning, råd och stöd.
Familjehemmens utredning och förberedelse
Diagrammet visar vilken metod
som använts som djupintervju för
att säkra hemmets förmågor i
relation till barnets behov. Den
mest använda utredningsmetoden
nationellt är Kälvesten Meldals
familjediagnostiska metod (som
granskats i Rasmusson & Regnér
2012). Denna innehåller en
omfattande djupintervju med
efterföljande extern tolkning. Under
åren 2015 och 2016 har många
ensamkommande barn placerats i släktinghem. Då har användning av Kälvestensmetoden
minskat eftersom denna inte äranpassad för familjer som inte behärskar det svenska språket.
Sedan 2017 har andelen utredningar i enlighet med Kälvestenmetoden ökat. Malmö stad utbildar
kontinuerligt alla familjehemssekreterare i metoden.
Det är viktigt att barn och familjehem förbereds väl inför en placering. En god förberedelse
påverkar stabiliteten av placeringen och minskar därmed risken för sammanbrott. Djupintervjun
ger samtidigt med information om familjehemmet även ett stöd för förberedelse till
familjehemmet.
Utbildning
Familjehemmens egen
utbildningsnivå undersöks då
detta påverkar deras möjligheter
till att stödja barnets skolgång,
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Familjehemmets förmåga att ge stöd till barnets skolgång

än språket.

Familjehemmen har av
socialtjänsten bedömts att i 91 procent ha
tillräcklig språklig förmåga att stödja
barnets skolgång. De återstående 9
procenten är släkt och nätverk där
relationen har ansetts viktigare för barnet

Familjehemsutbildning
I Malmö stads riktlinjer för barn och ungdomsvården anges att familjehemsutbildning är
obligatorisk om den inte är uppenbarligen obehövlig eller bör avvaktas på grund av barnets
behov av omfattande kontinuitet i relationen till familjehemmet vid starten av placeringen.
Den utbildning som erbjuds
familjehemmen i starten av
placeringen är Socialstyrelsens
grundutbildning ”Ett hem att
växa i”. De familjehem som
erhållit placering under slutet
av året kommer att gå
utbildning våren 2019 och
återfinns i kategorin ska gå. De
familjehem som inte gått
utbildning har bedömts ha
tillräcklig erfarenhet, ha för
stort avstånd till Malmö eller
inte kunnat gå utifrån barnets
behov av deras tillgänglighet. Något hem har en arbetssituation som inte tillåtit frånvaro. Bland
kategorin vet ej återfinns flera konsulentstödda hem där utbildningssituationen är osäker.
Bland de familjehem där det blivit ett sammanbrott är även en stor andel utbildade i ”Ett hem
att växa i”. Detta visar på ett behov av fortsatt utbildning, stöd och handledning till
familjehemmen för att förebygga sammanbrott. Utöver grundutbildningen erbjuds Malmö stads
familjehem en tonårskurs.
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Familjehemmens åsikter
Under 2018 har en enkätundersökning genomförts avseende familjehemmens åsikter. De fick ge
synpunkter på vården som helhet samt särskilt i förhållande till stöd och handledning från
socialtjänsten. Det är 59 familjehem som svarat på enkäten, av dessa har majoriteten mer än två
års erfarenhet av att vara familjehem.
Familjehemmen i enkätundersökningen är jämt fördelade avseende vilka åldrar hos barnen de har
erfarenhet av och många har erfarenhet av flera åldrar. Två tredjedelar är stadigvarande
familjehem, resten jourhem.
I denna undersökning av aktiva
familjehems åsikter, har de flesta
gått utbildning.

Var familjehemmen nöjda med informationen om barnet inför placeringen?
Informationen till familjehemmet
inför en placering är väsentlig för
att det ska kunna möta barnet
och börja bygga en relation.
Många anser att informationen
inte var fullständig främst
avseende barnets behov.
Kommentarerna visar även på
önskemål om mer förberedelse
och inskolning av barnet.

Handledning och stöd
För att barnets vård ska bli optimal och begränsa risken för sammanbrott är stödet till de som
utgör den faktiska vården avgörande. Med anledning av detta har en handledarutbildning tagits
fram i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Under 2018 har 13 familjehemssekreterare
genomgått denna kurs med stor belåtenhet varför det kommer att starta en ny till hösten för
förvaltningens familjehemssekreterare. Socialstyrelsen har framhållit vikten av att familjehemmen
följs upp genom ”en samlad plan för familjehemmens handledning och kompetensutveckling”.
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Genom detta verktyg kan familjehemmens utbildning följas både utifrån genomförd
grundutbildning och specialkunskaper kopplade till deras specifika uppdrag. Verktyget ger
information om familjehemmets behov utifrån det placerade barnet och även stöd för matchning
vid nyplaceringar. Socialstyrelsen mäter om kommunerna har detta instrument genom deras
nationella undersökning Öppna jämförelser. Från 2018 har förvaltningen detta verktyg.
Familjehemmens åsikter om stöd och handledning.

Enkätundersökningen avseende familjehemmens åsikter, visar att förvaltningens familjehem är
mycket nöjda med stödet från familjehemssekreterarna. Det finns stora skillnader i hur ofta de får
stöd eller handledning samt innehållet i denna. Skillnaderna kan vara naturliga då de utgår från
familjehemmets behov. Det finns även ett större behov av handledning i början av en placering
och vid särskilda händelser. Det är viktigt att det finns en plan för familjehemmens handledning
och kompetensutveckling samt att denna är likvärdig i förvaltningen.
Vid frågan om önskemål avseende stöd och handledning uppges en frustration för att
handläggarna byts ut för ofta. Ett familjehem anser att det är ett problem med att handledaren
även är deras uppdragsgivare. Övriga kommentarer är mycket positiva.
Familjehemmens åsikter om familjehemssekreterarens tillgänglighet.

Även här handlar kommentarerna om ett missnöje för att familjehemssekreterarna ofta byts ut
samt att kontakterna med skola och andra myndigheter upplevts röriga. Det framkommer även
en osäkerhet omkring vem som hålla kontakterna med andra runt barnet, både i förhållande till
andra myndigheter och släkt samt nätverk. Denna osäkerhet leder till ett stort behov av
direktkontakt med familjehemssekreteraren för rådgivning.
Hur upplever familjehemmen kontakten med barnets nätverk?

Här är omdömet något lägre vilket är naturligt då det kan finnas en inbyggd konkurrens mellan
det biologiska nätverket och familjehemmen. Denna situation är oftast störst i starten av
placeringen.
Familjehemmen beskriver i kommentarer att de behöver mer tydlighet från socialtjänsten samt att
beslut alltid skulle framföras av handläggare så de inte behöver förklara dessa för anhöriga till
barnen. De framhåller även att barnets bästa måste vara vägledande i kontakten med nätverket.
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Övriga kommentarer
Sammantaget kan konstateras att familjehemmen överlag är nöjda med det stöd de får av
socialtjänsten. De har lämnat många kommentarer som främst handlar om hur de får
information, rollfördelning mellan olika handläggare och andra myndigheter samt omsättningen
av handläggare. De har lämnat önskemål om tydligare plan kring placeringen, gärna tillsammans
med exempelvis skola och sjukvård i form av SIP-möten (samlad individuell plan). De önskar
mer grupphandledning och utbildningar tillsammans med andra familjehem för att kunna utbyta
erfarenheter. Slutligen framhåller flera att de, i jämförelse med andra kommuner, aldrig blir
bjudna på familjedagar som till exempel besök på Tosselilla.
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Analys
I Vårdanalys rapport 2018:9 Fatta läget. Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och
unga, framkommer liknande erfarenheter som i Malmö. För att förbättra analysen utifrån
uppföljningen av familjehemsvården i Malmö används de övergripande kvalitetsdimensioner som
sammanfattas i Socialstyrelsens modell för God vård och omsorg. Vårdanalys anser att dessa
kvalitetsdimensioner, tillsammans med uppgifter som barn och unga själva uttrycker, ska
användas i strukturen för uppföljning och därmed öka möjligheten att identifiera
utvecklingsområden.
Enligt Socialstyrelsen kännetecknas en god vård och omsorg av att den är: kunskapsbaserad,
individanpassad, säker, tillgänglig, jämlik och effektiv.
Kunskapsbaserad
– vården och omsorgen ska baseras på bästa
tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap
och beprövad erfarenhet.

Förvaltningens kärnprocess för familjehemsvård ger möjlighet till att styra vilka metoder som ska
användas. För närvarande pågår en översikt av tillämpade metoder och resultatet kommer att ingå
i revidering av kärnprocesserna. Kärnprocessen möjliggör även att nya metoder kan införlivas
strukturerat i arbetet. Avseende familjehemsvård finns skolfam som en av de få evidensbaserade
metoder som är riktad till barnen. Det har uppmärksammats ett stort behov av att ytterligare
stärka skolgången då den enskilt är den största skyddsfaktorn. Det har därför påbörjats ett arbete
omkring SAMS, som är en kunskapsbaserad samverkansmodell för samarbete mellan skola och
socialtjänst
I förhållande till utredning av familjehem är Kälvesten Meldals familjediagnostiska metod mest
beprövad. Metoden (som granskats av Rasmusson & Regnér 2012 i ”Ett utvalt hem till ett utvalt
barn”) används flitigt över hela landet, särskilt när det gäller matchningen mellan familjehem och
barn. Denna metod har stadigt ökat i Malmö under de senaste åren och familjehemssekreterarna
utbildas kontinuerligt.
Metoder som används i vården ska vara kunskapsbaserade men det ska även finnas upparbetad
lokal kunskap om utfallet av socialtjänstens arbete. för att finna och åtgärda brister samt göra rätt
insatser för kvalitetsutveckling. Då det saknas evidensbaserade metoder ökar detta vikten av
vägledning genom barnens upplevelser av sin vård vilket är ett sätt att basera vförvaltningens
uppföljning på bästa tillgängliga kunskap.
Eftersom familjehemmen är de som dagligen genomför vården, är även dessa en källa till kunskap
om de specifika förhållanden som finns i Malmö varför en enkätundersökning avseende deras
åsikter genomförts för att bättre anpassa vården.
Även om familjehemsvård är ett område med få evidensbaserade metoder så pågår det mycket på
nationell nivå som är viktigt att bevaka och delta i, bland annat har förvaltningen samverkat med
Socialstyrelsen omkring ny utredningsmetod för familjehem.
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Individanpassad
– vården och omsorgen ska ges med respekt för
individens specifika behov, förväntningar och
integritet. Individen ska ges möjlighet att vara
delaktig.
Respekt för individens specifika behov förutsätter att det sker en grundläggande utredning av
barnet där behoven synliggörs. Hur barnens hälsa och skolgång har utretts har därför följts sedan
2006. I uppföljningen för 2018 framkommer att hälsoundersökningarna minskat och
socialtjänsten har framhållit att det varit upp till ett halvårs väntetid till hälsoundersökningar hos
Region Skåne vilket inneburit att hälsoundersökningen inte kommit till stånd när
enkätundersökningen genomfördes.
Skolsituationen är ofta svår för barnen redan innan de placeras och det är viktigt att inhämta
skolans bedömning av deras kognitiva förmågor för att identifiera rätt stöd och möjlighet till en
förbättrad skolgång och därmed goda förutsättningar för framtiden.
Det enskilda barnets vård ska genomföras på grundval av utredningens resultat. På detta sätt
kommer barnens vård att anpassas till deras enskilda behov. Både förberedelse, inskolning och
uppföljning ska ske utifrån det specifika barnet. För att göra detta är barnets delaktighet viktig i
uppföljningssamtal omkring hälsa och skolgång. I rapporten framkommer brister vad det gäller
inskolning, där barn har placerats utan att ha träffat familjehemmet tidigare eller endast någon
enstaka gång. Barnets möten med sin socialsekreterare skiftar både i omfattning och kontinuitet,
vissa barn har bytt socialsekreterare upp mot fem gånger och andra har träffat socialsekreterare
endast två gånger per år.
Förvaltningen placerar allt fler yngre barn med stor omsorgssvikt och behov av långvarig,
individanpassad placering i hem vars resurser särskilt kan matchas mot barnets behov. Detta
försvåras av att det finns för få tillgängliga familjehem. Under året har därför en
kommunikationsplan för rekrytering av familjehem tagits fram av förvaltningen innehållande
aktiviteter för att öka antalet tillgängliga hem.
Vården ska präglas av delaktighet. Under 2018 har den första gemensamma barnenkäten
genomförts vars resultat redovisas i rapporten. Denna visar att barnen till stor del är nöjda med
sin placering men att de ofta har bytt socialsekreterare och har en mötesfrekvens som ligger
under den lagstadgade. Byten av barnets socialsekreterare inverkar negativt på barnets tillit och
delaktighet. När socialtjänsten inte får information av barnet om deras förhållanden blir det svårt
att ge barnet rätt stöd viket bidrar till sammanbrott.
Barns delaktighet kommer att fortsätta följas upp under 2019 genom förvaltningens deltagande i
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Att lyssna på barn”. förvaltningen kommer även
att genomföra en egen undersökning för att säkra den lokala kunskapen om barnens åsikter.
Säker
– vården och omsorgen ska vara säker.
Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador.
Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.
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Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador.
Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet. Tjänsterna ska vara transparanta vilket innebär
förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk
skada förhindras genom förebyggande arbete.
Forskning visar att en lyckad skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är den enskilt
viktigaste framgångsfaktorn för att barn och unga ska klara sig bra senare i livet. Placerade barn
och unga hör till de allra mest utsatta i samhället. När skolgången för placerade barn och unga
kommer i andra hand kan konsekvenserna bli betydande, inte minst samhällsekonomiskt men
framförallt för de barn och unga som missar möjligheter till ett gott vuxenliv. Det vi ser i
rapporten är att knappt 20 procent av barnen som har haft skolavbrott har haft det i månader
vilket som ovan beskrivits kan ha långsiktiga konsekvenser på såväl samhället som för individerna
själva. Av de barn vars placeringar brutit samman, har mindre än hälften klarat sina mål i skolan.
Handläggningen ska följa kärnprocessen för att säkra att rättssäkerhet, lagar och riktlinjer följs.
Avvikelsehantering visar att förvaltningen inte håller lagstadgade tider som berör utredning och
placering inom familjehemsvården. Det finns få omplaceringar med anledning av
missförhållanden, men det är av stor vikt att verksamheten upptäcker dessa.
BO rapporterar om missförhållande efter att de sammanställt Malmös enkätsvar från
familjehemsplacerade barn. Troligen är dessa missförhållanden inte kända av socialtjänsten vilket
visar på att barn inte berättar om sin situation om de inte är anonyma. Betydelsen av barnets tillit
till sin handläggare kan inte nog poängteras för att förebygga skada vilket även har samband med
hur ofta barnet byter handläggare

Tillgänglig
– vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i
rimlig tid och ingen ska behöva vänta oskälig tid på
vård eller omsorg.

Bristen på tillgängliga familjehem innebär risk för långa väntetider och att barnet inte får rätt vård
vilket i sin tur ökar risken för sammanbrott.
En rekryteringskampanj för att öka antalet familjehem har tagits fram 2018 i syfte att minska
risken för felmatchningar. Resultatet av kampanjen förväntas bli märkbart under 2019 och 2020.
Tillgänglighet kan även mätas i hur kontakten med handläggarna fungerar. Resultat i enkäter från
barn och familjehem visar att familjehemmen är mycket nöjda med tillgängligheten medan barnen
är mindre nöjda. Framförallt finns både hos barnen och familjehemmen ett missnöje i förhållande
till att de ofta får byta handläggare. Detta får även betydelse för sammanbrotten i familjehemmen
där undersökningen visar att kontinuiteten i förhållande till handläggarna brister.
Information och kommunikation är viktig för upplevelsen av tillgängligheten. För att öka
informationen till familjehemmen har en informationspärm färdigställts som från 2018 delas ut
till familjehemmen inför placering.
Informationspärmen är framtagen med syfte att vara begriplig och anpassad efter olika gruppers
och individers behov.
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Utifrån tillgänglighetsaspekten har det framkommit att det evidensbaserade stödet till barn i
skolan, Skolfam, inte är tillgängligt för alla inom målgruppen.
Vid slutet av 2018 har 70 barn erhållit detta stöd och 73 barn väntar på insatsen. De äldre barnen
riskerar att bli överåriga under väntetiden. Det pågår en utökning av skolfams verksamhet för att
kunna erbjuda stödet till fler barn. Då fler yngre barn placeras kommer behovet av reusrser inom
skolfam att öka.

Jämlik
– vården och omsorgen ska tillhandahållas och
fördelas på lika villkor för alla.
Vården ska vara lika för alla, jämställd och fördelad lika. Rapportens resultat är uppdelad i kön
för att kunna uppmärksamma skillnader. Det kan konstateras att vården ges lika oavsett kön
förutom i vissa avseenden. Pojkarna visar mer behov av åtgärder för hälsan, blir mer undersökta
avseende tandhälsa inför placering, och har oftare problem i skolan. Flickorna drabbas av fler
sammanbrott än pojkarna utifrån det totala antalet placerade barn.
Som tidigare nämnts utifrån tillgänglighet har Skolfam inte haft utrymme att erbjuda sitt stöd till
alla förvaltningens familjehemsplacerade barn inom avsedd målgrupp vilket leder till att metoden
inte är jämlik fördelad.
Under 2019 ska kärnprocessen jämställdhetsintegreras för att uppmärksamma eventuella olikheter
för kön i det dagliga arbetet.

Effektiv
– vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga
resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.
rättssäkerhet.
För att bedriva en effektiv verksamhet inom familjehemsvården är det väsentligt att barnets
behov matchas av rätt resurser. Dessa resurser ska finnas både inom socialtjänstens handläggning
och i de hem där barnen får sin dagliga vård. Bristen på familjehem leder till ineffektivitet med
långa väntetider, risk för fel matchning mellan barn och familjehem samt förhöjda kostnader.
I denna rapport har kostnaderna för konsulentstödd vård särredovisats med resultatet att kostnad
per dygn i egna jour- och familjehem är 749 kronor, medan kostnaden för konsulentstödda jouroch familjehem är 1932 kronor. Konsulentstödda familjehem behövs utifrån att de erbjuder stöd
dygnet runt samt evidensbaserade metoder vilket ibland är nödvändigt men de används ofta för
att kompensera bristen av egna rekryterade hem och då är kostnaden inte försvarbar i förhållande
till behovet. I de konsulentstödda hemmen sker även en hög andel sammanbrotten.
Mycket fokus läggs på att rekrytera och utreda nya familjehem. Detta tar resurser och tid från
uppföljning och dokumentation. Flera insatser pågår för att öka effektiviteten. En övergripande
plattform för att effektivisera användandet av förvaltningens jourhem skapas i syfte att minska
antalet dygn jourhemmen står oanvända. Detta förväntas få effekt både på väntetid för vård och
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minskad användning av konsulentstödda jourhem. För att effektivisera rekryteringen av nya
familjehem och öka antalet tillgängliga hem ska en rekryteringsgrupp tillsättas under 2019. Detta
sker samtidigt med en rekryteringskampanj och syftar till högre säkerhet vid matchning samt till
att minska användning av konsulentstödd vård.
För att vården ska vara effektiv är det viktigt att den är anpassad till barnets behov. Valet av
vårdform behöver belysas för att bedöma om familjehemsvård eller HVB (Hem för vård och
boende) är rätt insats. Det behövs en bättre uppföljning av effekterna och det saknas en
systematisk uppföljning avseende valet av vårdform.

Utvecklingsområden
Resultat av föregående års utvecklingsområden
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om nedan beskrivna utvecklingsområden efter
att ha tagit del av 2017 års uppföljning av nyplaceringar och sammanbrott i familjehem.
•

Fortsätta implementeringen av den gemensamma kärnprocessen inom familjehemsvården.

Under året har verksamheterna arbetat utifrån kärnprocessen och identifierat förändringsbehov
samt anpassat tidigare lokala rutiner. Revidering utifrån detta sker under 2019.
•

Fördjupa analysen av sammanbrott ute i verksamheterna för att identifiera de mekanismer
som leder till sammanbrott.

Socialtjänstavdelningar har genomfört olika aktiviteter för att analysera och förebygga
sammanbrott. Fördjupade analyser sker på sektionsnivå då barnsekreterare och
familjehemssekreterare tillsammans behöver identifiera orsaker och förbättringsmöjligheter utifrån
enskilda fall. Gemensamt för förvaltningen är arbetet inom fokusgrupper för barn- och
ungdomsvården där flera åtgärder avser att påverka sammanbrotten.
•

Fortsatt fokus på barns hälsa och skolgång genom att intensifiera hälsoundersökningar och
kognitiva utredningar.

Genom detta års uppföljning blir det tydligt att hälsoundersökningarna har sjunkit i antal men att
socialtjänstens kunskap om barnet har blivit hälsoundersökt har ökat. Avdelningarna upplever att
det gjorts stora ansträngningar för att höja andelen hälsoundersökningar. Långa väntetider för
hälsoundersökning uppges vara en orsak till att de inte hunnit göras under samma år som
placeringen skett. Handläggarbyten och brist på dokumentation kan även vara en bidragande orsak
till resultatet.
•

Utveckla rekryteringsinsatser tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningens
kommunikationsavdelning för att öka antalet tillgängliga familjehem och jourhem.

En kommunikationsplan har tagits fram i förvaltningen som resulterat i ett årshjul med aktiviteter
för att rekrytera fler familjehem och jourhem. Kommunikationsplanen bygger på erfarenheter från
flera kommuner, främst Linköping, som tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner
och Landsting samlat erfarenheter genom föreläsningar och workshops. Aktiviteterna kommer att
ske under 2019 vartefter resultaten kan skönjas.
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•

Utveckla ett sammanhållet resursanvändande av jourhem.

En arbetsgrupp har tagit fram en plattform för ett sammanhållet resursanvändande av
förvaltningens jourhem. Målet är att arbetsmarknads- och socialförvaltningens resurser ska kunna
användas mer effektivt och förhindra att jourhem står tomma.
•

Öka andelen familjehem som går tonårsutbildning i syfte att förebygga sammanbrott

Andelen har inte ökat under året. Med anledning av detta är planeringen för 2019 att fortsätta
arbeta för målet och förlägga första utbildningstillfället tidigt på året.
Sammantaget har aktiviteterna för utvecklingsområdena samordnats strategiskt och dess
förväntade effekter avses få betydelse för familjehemsvården som helhet såväl som för
sammanbrotten. En kommunikationsplan för att intressera allmänheten för att bli familjehem och
ett effektivare användande av jourhemmen kommer att bidra till att fler vill vara familjehem för
samtidigt som vården förbättras och effektiviseras.
Utvecklingsområden för 2019
Vårdanalys föreslår i sin rapport Fatta läget att uppföljning av vården utvidgas för att bättre belysa
dess kvalitet. Mycket information samlas in och dokumenteras, men på ett sätt som gör att den
inte bidrar till lärande och utveckling i så stor utsträckning som den skulle kunna göra.
I årets rapport om familjehemsvården i Malmö har därför flera av de områden som Vårdanalys
föreslagit genomförts och redovisats. Det behövs ytterligare verktyg för att samla information
från verksamheternas egenkontroll till aggregerad nivå, särskilt den information som
samstämmer med revisionens granskning och Vårdanalys slutsatser. Inhämtande av relevant
information leder till identifiering av viktiga åtgärder. Dessa förslag till åtgärden ingår även som
direktåtgärder i nämndens interna kontrollplan utifrån att förvaltningen under 2019 ska utarbeta
en ny modell för aggregerad uppföljning. En systematiserad gemensam egenkontroll möjliggör
uppföljning på aggregerad nivå om alla placerade barns hälsa och skolsituation samt kan
redovisas i rapporten om familjehemsvården avseende 2019.
Ett område som på ett övergripande sätt påverkar familjehemsvården är bristen på familjehem.
Med anledning av detta är flera utvecklingsområden framtagna för att öka antalet tillgängliga
familjehem.
I rapporten framkommer ett behov av att följa och stärka familjehemmen i dess förmåga att möta
barnens behov för att undvika sammanbrott. Det är viktigt att det finns en plan för
familjehemmens handledning och kompetensutveckling som följer barnets genomförandeplan
Denna ska användas likvärdigt i förvaltningen.
För att identifiera och samordna resurser kring barnet under placeringen är det av vikt att
inkludera barnets närmaste nätverk. Att det biologiska nätverket, familjehemmet och
socialtjänsten samarbetar kring barnet innebär även möjlighet att förebygga konflikter, vilket kan
få en positiv effekt på sammanbrotten.
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Barnkonventionen fastslår att alla barn har rätt att yttra sig i samtliga frågor som berör dem och
få sina åsikter, tankar och idéer beaktade och sammanvägda i besluten utifrån barnets ålder och
mognad. Detta stärks i Barnrättslagen som träder i kraft den 1 jan 2020.
För att fortsätta att inhämta barnens perspektiv på vården kommer en enkätundersökning
genomföras under 2019 vilken redovisas i nästa rapport. Förvaltningen kommer även att delta i
Socialstyrelsens undersökning ”Att lyssna på barn” vilket ger möjlighet till att jämföra resultaten
nationellt.
Föreslagna utvecklingsområden ligger i linje med arbetsmarknads- och socialförvaltningens
nämndsmål för 2019 samt avdelningarnas fokusområden. Målsättning är att undvika
sammanbrott, trygga en jämlik vård där alla barn ska få hälsoundersökning, tandvård och
skolgång på lika villkor samt öka barnens delaktighet.
Med anledning av ovanstående föreslås följande förbättrings och utvecklingsområden:
• Implementera ett verktyg för avdelningarnas egenkontroll som möjliggör aggregerad
uppföljning av alla familjehemsplacerade barns skolgång och hälsa
• Implementera system för familjehemmens handledning och kompetensutveckling
• Organisera och utveckla formerna för rekrytering av jour- och familjehem
• Implementera nätverksarbete i familjehemsvården
• Delta i Socialstyrelsens undersökning av familjehemsplacerade barns åsikter om sin vård
Förvaltningen återkommer med en rapport 2019 om familjehemsvården med särskilt fokus på
ovanstående utvecklingsområdens resultat.
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