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1. Sammanfattning
Aktuell rapport utgör årets uppföljning av den familjehemsvård som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad bedrivit under 2019. Uppföljningen avser samtliga barn och
unga som blivit eller har varit placerade i familjehem under året. Uppföljningarna är en del i
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att ge ett underlag för metod- och
kvalitetsutveckling inom familjehemsvården.
Bakgrund
Barn som placeras i samhällsvård är en utsatt grupp med hög 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 viktigt att ha kännedom om det enskilda
barnets behov. Att kontinuerligt följa upp hur vården för de placerade barnen fortlöper och
inhämta deras åsikter om densamma, är en viktig uppgift för socialtjänsten.
Socialtjänsten har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, erbjuda stöd och utbildning
samt säkerställa att vården i hemmen håller god kvalitet. 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 kontinuitet.
Uppföljningen har följt de bedömningar och rekommendationer som gjordes av Malmös
stadsrevision vid dess granskning av familjehemsvården 2018. Ett av dessa var att finna former
för uppföljning som kan bidra till att kvalitativt säkra vården för samtliga barn i familjehem.
Under 2019 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen därför haft till uppgift att utarbeta en ny
modell för aggregerad uppföljning av familjehemsvården som har omfattat hela gruppen
familjehemsplacerade barn, bland annat beträffande hälsa och måluppfyllelse i skolan. Uppgiften
har även ingått som en direktåtgärd i nämndens interna kontrollplan för år 2019.
Revisionen ansåg vidare att egenkontrollen behövde systematiseras bättre samt att barnenkäter
borde genomföras och att även dessa resultat bör redovisas på aggregerad nivå.
Aktuell rapport omfattar uppföljningen av den familjehemsvård som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen bedrivit under 2019. Uppföljningen har ändrats utifrån Malmö stadsrevisions
rekommendationer och avser samtliga barn och unga som har placerats eller har varit placerade i
familjehem under året, deras hälsa och skolgång samt åsikter om vården.
Rapporten är uppdelad utifrån de särskilda utvecklingsområden för familjehemsvården som
förvaltningen verkat för under året. Dessa fem områden omfattar en redogörelse kring vad
förvaltningen gjort, vilka resultat som identifierats samt en analys utifrån dessa. Rapporten
avslutas med förslag på utvecklingsområden för 2020.
Utvecklingsområdena för 2019 har varit:
• 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
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1.1
Arbete med utvecklingsområdena för 2019
Inför varje år fastställer förvaltningen olika utvecklingsområden som rör familjehemsvården.
Arbetet med utvecklingsområdena syftar till att på olika sätt förbättra kvalitén på vården för de
barn och ungdomar som är placerade i familjehem. Utvecklingsområdena har under året haft som
främsta fokus att möjliggöra en bredare uppföljning av de familjehemsplacerade barnen och att
utveckla förvaltningens nyttjande av tillgängliga jour- och familjehemsplatser. Avsikten har varit
att bidra till ett likvärdigt utbud och arbete samt att möjliggöra en mer effektiv rekrytering av nya
familjehem.
För att möjliggöra en samlad uppföljning av samtliga placerade barn har förvaltningen tagit fram
och implementerat ett styrkort som kan användas av avdelningarna både för individuell och lokal
uppföljning samt för en samlad, aggregerad uppföljning på förvaltningsnivå. Styrkorten har bl.a.
möjliggjort en bättre uppföljning kring barnens hälsa och skolgång.
I arbetet med att organisera förvaltningens arbete med att rekrytera jour- och familjehem bildades
en särskild rekryteringsgrupp hösten 2019 med uppdrag att på ett mer effektivt sätt planera och
genomföra insatser som såväl kort- som långsiktigt kan öka tillgången till familjehem samt
förbättra möjligheterna att göra bättre matchningar av familjehem och barns behov.
Ytterligare ett utvecklingsområde utifrån stadsrevisionens rekommendationer har varit att under
året följa upp de placerade barnens synpunkter om sin vård. Malmö stad har därför medverkat i
Socialstyrelsens nationella undersökning avseende att ”lyssna på barn i familjehem”. Då det av
denna inte är möjligt att härleda resultat och slutsatser på kommunnivå har förvaltningen
utarbetat en enkätundersökning där de placerade barnens synpunkter kring sin placering hämtats
in. Någon motsvarande undersökning har inte gjorts tidigare. De familjehemsplacerade barnen
har fått besvara frågor om hur de upplevt stöd från socialsekreterare och familjehem i förhållande
till skola och viktiga relationer. Överlag var barnen nöjda med det stöd de fått av både
socialsekreterare och familjehem. Svarsfrekvensen har varit relativt låg varför en fortsatt
implementering av verktyget pågår inför kommande års uppföljning.
Ett av de planerade utvecklingsområdena 2019 har varit att möta behovet av nätverksinriktade
insatser inom familjehemsvården. Metoden kan bidra till att finna placeringsalternativ i barnets eget
nätverk vilket är att föredra då det i regel ger en ökad stabilitet i placeringen. Insatsen skulle även
kunna bidra till att minska bristen av familjehem. Med anledning av att nätverksarbete är under
införande som metod i fler delar av förvaltningens verksamheter är implementeringen i
familjehemsvården något fördröjd. Det kommer därför ta ytterligare en tid innan det går att avläsa
resultaten av de nätverksinriktade insatserna.
Utöver arbetet med utvecklingsområdena har förvaltningen undersökt familjehemmens behov av
kompetensutveckling. Av resultaten framkom det att de främst önskar sig grupphandledning och
kunskapshöjande insatser i form av temaföreläsningar eller påbyggnadsutbildningar. Med detta
som underlag ska ett kompetensprogram utformas med ett innehåll som samstämmer med
familjehemmens behov. Utbildningsinsatsen beräknas kunna implementeras under 2020.
1.2 Utvecklingsområden för familjehemsvården för 2020
Resultatet av uppföljningen av familjehemsvården under 2019 har gett underlag till de utvecklingsområden som förvaltningen särskilt bör arbeta med under 2020.
De utvecklingsbehov som identifierats utifrån uppföljningen för 2019 handlar framförallt om att
stärka medarbetarnas kunskaper gällande nätverksarbete, handledning till familjehemmen och att
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fördjupa uppföljningen av barnens hälsa och skolgång. Fördjupningarna avser främst barnens
psykiska hälsa och pedagogiska bedömningar via skolan.
Avseende familjehemmens behov behöver handledningsgrupper för familjehem utifrån geografiska
och behovsmässiga kriterier med särskilt stöd av ett erfaret familjehem s.k. mentorsfamiljehem
skapas. Arbetsmodellen har hämtat sin inspiration från Mockingbird, en evidensbaserad metod
syftande till att stärka och stödja familjehemmen.
De biologiska föräldrarna har en viktig roll för vårdens kvalité, dels som umgängesföräldrar och
dels för att deras medverkan kan bidra till en trygg och stabil placering. Förvaltningen behöver
därför öka stödet till de biologiska föräldrarna.
Baserat på resultatet av enkätundersökningen som gjordes under 2019 avseende familjehemmens
behov av stöd och kompetensutveckling, behöver ett kompetensprogram utformas. Syftet är att
stärka familjehemmens förmåga att möta barnens behov, undvika sammanbrott och göra Malmö
stad mer attraktiv för nya familjehem.
Sammantaget bedöms nedanstående utvecklingsområden utgöra en god bas för det fortsatta
arbetet med att utveckla familjehemsvården.
•
•
•
•

Kompetensutveckling för socialsekreterare i familjehemsvården
Införa mentorsfamiljer i familjehemsvården
Utforma stöd till biologiska föräldrar
Utforma kompetensprogram för familjehem
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2. Inledning
I denna rapport används ett verktyg som Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
tagit fram för en förbättrad uppföljning och analys av placerade barn utifrån barnets perspektiv. 1
För systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga framhålls
Socialstyrelsens modell för ”God vård och omsorg”. Enligt Socialstyrelsen kännetecknas en god
vård och omsorg av att den är kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig, jämlik och
effektiv. För att förbättra analysen utifrån uppföljningen av familjehemsvården i Malmö används
dessa övergripande kvalitetsdimensioner tillsammans med uppgifter som barn och unga själva
uttrycker. Därmed ökar möjligheten att identifiera familjehemsvårdens utvecklingsområden.

2.1

Metoder

Aktuell rapport baseras på information om förvaltningens arbete med familjehemsvården utifrån
olika källor. En stor del av förvaltningens utvecklingsarbete inom familjehemsvården har skett
inom ramen för styrprocesserna mål- och budget, intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete.
I syfte att följa upp resultatet av arbetet med de identifierade utvecklingsområdena och de
familjehemsplacerade barnens åsikter, har information inhämtats på olika sätt. För att följa
rekommendationerna från stadsrevisionen har dels en aggregerad uppföljning av samtliga
placerade barn och ungdomar möjliggjorts via de styrkort förvaltningen implementerat under
2019 och dels har barnens synpunkter inhämtats via riktade enkätundersökningar.
Statistiska data kring de familjehemsplacerade barnen har inhämtats från förvaltningens verktyg
för statistikuppföljning, Koll.
Förvaltningen har även inhämtat uppgifter från familjehemmen kring deras önskemål om stöd
och kompetenshöjande insatser från förvaltningen.
Statistik och övriga inhämtade uppgifter har analyserats tillsammans med representanter från
verksamhetsområdet.
2.2

Verktyg

2.2.1 Intern kontroll
Inom ramen för förvaltningens arbete med intern kontroll genomförs årliga riskanalyser vilka
berör hela förvaltningens verksamhet. Utifrån dessa riskanalyser tar förvaltningen fram en
internkontrollplan vilken omfattar de direktåtgärder och granskningar förvaltningen ska
genomföra under året. I planen för 2019 omfattades familjehemsvården av en direktåtgärd och en
granskning.
Direktåtgärden, som var ett resultat av revisionens granskning 2018, omfattade implementering
av styrkort för att möjliggöra uppföljning av alla placerade barn på såväl individuell som
aggregerad nivå Styrkorten presenteras vidare under egen rubrik.

1

https://www.vardanalys.se/om-vardanalys/
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Förvaltningen har även granskat om barn och ungdomar har haft behov av placering i ett annat
vårdalternativ än det som bedömts vara mest lämpligt. Granskningen har avsett tillgången till
HVB-hem, SiS-platser, jourhem och familjehem. Av granskningen har det framkommit tydligt att
förvaltningen har en bristande tillgång till familjehem vilket medfört att barn i behov av
stadigvarande familjehem istället placerats under längre tid i jourhem. Under 2020 kommer
förvaltningen att specifikt granska förekomsten av långa jourhemsplaceringar som en följd av
bristande tillgång till familjehem.

2.2.2 Systematiskt kvalitetsarbete
Avvikelser
När fel och brister uppmärksammas i förvaltningens arbete i förhållande till brukarna ska dessa
rapporteras som avvikelser eller en händelse enligt lex Sarah. Syftet med detta är att förvaltningen
ska kunna åtgärda uppmärksammade brister i förhållande till berörd enskild men även för att rätta
till strukturella fel eller brister som bidragit till att händelsen inträffat.
Under 2019 har 44 avvikelser rapporterats inom familjehemsvården varav sex av dem utgjort
händelser enligt lex Sarah. Dessa händelser har efter att de utretts inte bedömts innebära något
allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande.
Övriga 38 rapporterade avvikelser rör främst bristande rättssäkerhet i förhållande till
överväganden, omprövningar och umgängesbegränsningar som inte har genomförts i tid.
Egenkontroller
Utöver de risker, direktåtgärder och granskningar som inom ramen för intern kontroll syftar till
att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, ska den som bedriver socialtjänst även utöva
egenkontroll vilket innebär en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten
i syfte att utveckla kvaliteten (SOSFS 2011:9). Under 2019 har det inom verksamhetsområdet inte
inrapporterats några egenkontroller inom familjehemsvården utan samtliga prioriterade kontrollområden har ingått i förvaltningens arbete med intern kontroll.
2.2.3 Styrkort för placerade barn och ungdomar
Under 2019 har förvaltningen arbetat fram och implementerat ett verktyg, styrkort, som används
för att dels möjliggöra individuell uppföljning av placerade barn och ungdomar men även
aggregerad uppföljning. Styrkorten har under året använts för samtliga placerade barn och i
förhållande till aktuell rapport har avidentifierade uppgifter från dessa samlats in för att bidra till
en aggregerad uppföljning.
Implementeringen och användandet av styrkorten har gått bra. Bortfallet har begränsats till cirka
18 individer i förhållande till uppgiften om totalt antal placerade barn. Styrkorten syftar framför
allt till att möjliggöra en bättre uppföljning kring barnens hälsa och skolgång.
2.2.4 Enkäter till placerade barn och till familjehem
Förvaltningen arbetar aktivt för att på olika sätt inhämta de placerade barnens synpunkter kring
sin vård och familjehemmens önskemål om stöd och kompetensutveckling. Syftet med enkäterna
är att inhämta underlag för att kunna utveckla familjehemsvården och verka för en god, stabil och
trygg placering. Under 2019 har förvaltningen genomfört en enkätundersökning riktad till
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familjehemsplacerade barn och en enkätundersökning riktad till familjehemmen. Malmö stad har
även bidragit till en nationell undersökning via Socialstyrelsen genom att möjliggöra för dem att
intervjua ett 50-tal familjehemsplacerade barn kring deras upplevelser. Vid tidpunkten för denna
uppföljning är Socialstyrelsens rapport inte färdigställd.
Enkätundersökning till familjehemsplacerade barn
Syftet med enkäterna är att låta barns röster bli hörda samt att inhämta underlag för att kunna
utveckla familjehemsvården. Undersökningen har riktat sig till samtliga familjehemsplacerade
barn som varit placerade i mer än sex månader och som kunnat besvara enkäten själv, i regel barn
från åtta års ålder. De barn som har medverkat i Socialstyrelsens intervjustudie, cirka 50 barn, har
inte deltagit.
I enkäten har barnen ombetts besvara frågor om sina upplevelser och åsikter kring flytten till
familjehemmet, hur det fungerar i hemmet, hur skolan fungerar och hur nöjda de är med det stöd
de får från sin socialsekreterare. Totalt har 36 barn besvarat enkäten, 22 pojkar och 11 flickor i
åldrarna 9 – 18 år. I förhållande till att antalet placerade barn uppgår till 412, är det ett relativt
stort bortfall. Förvaltningen kommer under kommande år verka för att fler barn ska ges
möjligheten att besvara enkäten.
Resultaten från enkäten presenteras under relevant utvecklingsområde.
Enkätundersökning till familjehemmen
Förvaltningen genomförde under 2019 för första gången en enkätundersökning till
familjehemmen kring vilken form av stöd och kompetensutveckling de anser sig vara i behov av.
Enkäten har besvarats av familjehemmen i samband med att de deltagit i utbildningar som
arrangerats av förvaltningen. Totalt har 39 familjehem besvarat enkäten, varav 33 har genomgått
grundutbildning och sex har genomgått tonårsutbildning. De som genomgått tonårsutbildningen
har även tidigare genomgått grundutbildningen.
Resultaten från enkäten presenteras under relevant utvecklingsområde.
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3. Familjehemsplaceringar under 2019
I detta avsnitt presenteras korta uppgifter om de familjehemsplaceringar som varit pågående
under året samt särskilda uppgifter kring de som har nyplacerats. Uppgifterna är hämtade från
förvaltningens statistikverktyg Koll.
I avsnittet ingår även förvaltningens kostnader för familjehemsvården.

3.1

Pågående placeringar under året

3.1.1 Familjehemsplaceringar
Familjehemsplaceringar är en vårdform för barn i behov av längre placeringar i en
normaliserande miljö som erbjuder nära och stödjande relationer med vuxna. Placeringen kan
pågå under ett barns hela uppväxt eller under några år.
Under 2019 har 412 barn och ungdomar i åldrarna 0 – 18 år varit placerade i familjehem. Antalet
insatser har varit fler än antalet unika individer vilket beror på att samma barn kan ha haft mer än
en insats under året. Nedanstående diagram visar antalet pågående placeringar under året fördelat
på kön och lagrum för placering.

Utöver dessa barn har ytterligare 60 ungdomar över 18 år varit placerade i familjehem under året,
för flertalet av dem som en fortsatt insats för att kunna få avsluta sina gymnasiestudier på ett
tryggt sätt.
Skillnaden i antal mellan könen förklaras av tidigare års placeringar av ensamkommande barn
vilka till övervägande del har varit pojkar.
Antalet pågående familjehemsplaceringar har under 2019 minskat med 40 placeringar jämfört
med 2018 då sammanlagt 452 barn och unga i åldrarna 0 – 18 har varit placerade i familjehem.
En orsak till det minskade antalet stadigvarande placeringar var bristande tillgång till familjehem
vilket innebar att upp mot 70 barn väntade i jourhem på placering.
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Anledning till placering
Nedanstående diagram visar vilka orsaker som registrerats i samband med att barnen placerats i
familjehem. Diagrammet omfattar samtliga barn och pågående placeringar och varje barn kan ha
mer än en orsak till sin placering.

Av diagrammet framgår att den övervägande orsaken till en placering är omsorgssvikt.
Andra vanliga orsaker är psykisk ohälsa hos förälder och missbruk hos föräldern. Knappt 120
barn placerats i familjehem utifrån att de är ensamkommande barn och unga.
Då dessa övervägande är pojkar påverkar det könsfördelningen.
3.1.2 Jourhemsplaceringar
Förvaltningen använder sig av jourhemsplaceringar när det finns akuta behov av att placera barn
och unga. En placering kan vara från några dagar till ett halvår. En jourhemsplacering kan också
användas i avvaktan på att förvaltningen ska matcha barn till ett lämpligt familjehem, det är inte
alla jourhemsplacerade barn som bedöms vara i behov av en familjehemsplacering. Vid en
inventering av behoven hos jourhemsplacerade barn framkommer att cirka 70 av de 353
jourhemsplaceringarna barnen väntade på en stadigvarande familjehemsplacering.
Nedanstående diagram visar hur många jourhemsplaceringar som har varit pågående under 2019 i
förhållande till tidigare år.
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Antalet jourhemsplaceringar har ökat kontinuerligt de senaste åren och under 2019 har som mest
166 barn varit placerade i jourhem samtidigt. Det ökade behovet av jourhem beror dels på ett
ökat behov av tillgång till akut tillgängliga placeringar utanför det egna hemmet och dels på att
det saknas tillgängliga familjehem för de barn som bedöms vara i behov av stadigvarande
placering. Med anledning av detta har det varit ett utvecklingsområde att finna effektivare
förvaltningsövergripande nyttjande av jourhemmen under 2019.
Efter att jourhemsplaceringen avslutas är det vanligast att barnen flyttar till ett familjehem eller
flyttar tillbaka till hemmet.
3.2
Inledda familjehemsplaceringar under året
Antalet nyplaceringar har förändrats över tid. Den könsmässiga fördelningen varierar något
mellan åren, men de senaste fem åren har pojkarna varit i majoritet. 2019 har 58 pojkar och 50
flickor placerats att jämföra med 2018 då 96 pojkar och 53 flickor har placerats. Sammantaget
innebär detta att antalet nyplaceringar minskat. Främst är det pojkar som står för minskningen
vilket innebär att skillnaden mellan antalet nyplacerade flickor och pojkar minskar.

Lagrum

I diagrammet framgår att frivilliga placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) varit i majoritet sedan
uppföljningarnas start och att placeringar enligt lagen om särskilda bestämmelse om vård av unga
(LVU) har legat på en lägre nivå. Sedan 2017 har andelen placeringar enligt SoL minskat vilket
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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
skyddsbehov ökat.
Ålder
Den åldersmässiga fördelningen har jämnats ut efter att antalet ensamkommande barn i tonåren
minskat. Från 2018 ökar de yngre barnen bland placeringarna.

Barnens födelseland
Flertalet av de barn inom familjehemsvården som är födda utomlands har vanligtvis sitt ursprung
utanför Europa.

Efter den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn under åren 2015 och 2016 har
antalet utrikes födda barn återgått till tidigare års nivåer.
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Anledning till placering
Orsak till nyplaceringarna under 2019, är främst de sociala bakgrundsorsaker som omsorgssvikt,
missbruk hos förälder och psykisk sjukdom hos föräldern.

Primär anledning till placering, nyplaceringar 2019
Ensamkommande flyktingbarn
Omsorgssvikt
Psykisk sjukdom (förälder)
Missbruk (förälder)
Eget beteende (barnet)
Avliden förälder
Relationsproblem barn-förälder
Misshandel
Hedersförtryck
Konflikt mellan föräldrarna
Totalt

26
36
15
10
2
1
1
1
3
0
95

27%
38%
16%
11%
2%
1%
1%
1%
3%
0%
100%

3.3
Sammanbrott i familjehemsvården
Sammanbrott innebär att en placering oplanerat avbryts och att barnet eller den unge omplaceras
i annan dygnsvård. Förvaltningen följer särskilt dessa sammanbrott eftersom de berörda barnen
har ett fortsatt vårdbehov. Att en familjehemsplacering avslutats genom ett sammanbrott
rapporteras inte enhetligt som en kvalitetsavvikelse vilket är ett utvecklingsområde för att på
aggregerad nivå följa upp att vården når sitt syfte.
Att minska antalet sammanbrott har under åren 2018 och 2019 varit ett prioriterat
förbättringsområde föranlett av den kraftiga ökningen av sammanbrott som varit under åren
2016 – 2018.

År

Sammanbrott, följt av ytterligare dygnsvård
2014
27
2015
27
2016
49
2017
57
2018
53
2019
18
Tabell över antalet sammanbrott som följs av ytterligare dygnsvård fördelad över de senaste sex åren. Uppgifterna
är hämtade från socialtjänstavdelningarnas rapportering.
Av ovan tabell framgår att antalet sammanbrott som följts av annan dygnsvård har minskat sedan
2017. Under 2019 har sammanbrotten uppgått till 18 stycken, varav merparten har varit pojkar i
tonåren som placerats i främmande familjehem. Orsakerna till de höga nivåerna av sammanbrott
under perioden 2016 till 2018 kan antas ha sin grund i bristande utredningar av såväl familjehem
som barnens behov utifrån en rådande arbetsbelastning med anledning av det stora antalet
ensamkommande barn som kom år 2015 och 2016. Under de senaste åren har möjligheterna att
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utreda familjehem och barns behov förbättrats vilket medfört säkrare matchning och tryggare
placeringar.
Av de barn vars placeringar brutit samman har 39 procent av barnen varit placerade enligt Lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Dessa placeringar kan ha haft en högre
komplexitet då det oftast finns en inneboende konflikt med vårdnadshavarna som inverkat
negativt på placeringen.
Tidigare placeringar ökar risken för sammanbrott. I materialet för 2019 har 30 procent av barnen
haft erfarenhet av en eller flera tidigare placeringar.
Vem tar initiativ till att bryta placeringen?
Nedanstående diagram visar vilken part som tagit initiativ till att oplanerat bryta den pågående
placeringen. Diagrammet avser sammanbrotten som har skett under 2019.
Siffror som återfinns i överlappande ellipser
innebär att det är två eller flera parter som
gemensamt tagit initiativ till att avbryta
placeringen. Under 2019 har familjehemmet
varit den aktör som både självständigt och i
samråd med andra tagit initiativet till att
avbryta placeringen i 72 procent av
sammanbrotten. Det är en ökning i förhållande
till 2018 då motsvarande siffra var 64 procent.
Detta visar på behov av säkrare matchning
med efterföljande stöd, handledning och
kompetenshöjning till familjehemmen.
Grundläggande orsak till placering för de barn som drabbats av sammanbrott
Diagrammet visar anledning till
placering av de barn vars placering i
familjehem brutit samman. Detta
följs upp för att undersöka eventuella
samband mellan placeringsorsak och
sammanbrott.
Ensamkommande barn utgör 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.
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Andelen konsulentstödda hem
har minskat som vårdform för de
barn som placerats under 2019.
Det avspeglar sig i
sammanbrotten.
då det fortfarande är det i de för
barnet främmande familjehemmen som flest sammanbrott
sker, 67 procent. Detta visar på
behovet av nätverksarbete vid
placering för att finna
placeringsalternativ i släkt och
nätverk.

Relationen mellan barnet och
handläggaren.
I förvaltningens riktlinjer för barn och
ungdomsvården har det fastställts att
möten mellan barn och deras
handläggare ska ske minst fyra gånger
per år. Diagrammet visar att riktlinjen
följts. De barn som endast träffat sin
socialsekreterare tre gånger har inte
varit placerade under hela året.
Mötesfrekvensen har betydelse för
barnets tillit till sin handläggare,
uppföljning, insyn och kvalitetssäkring
av vården och har en stabiliserande
effekt på placeringen.

Antalet handläggare
Av diagrammet framkommer att hälften av
barnen bytt handläggare minst en gång.
Resultatet är bättre än tidigare men med
tanke på att placeringen ofta enbart pågått
under ett till två år är det ett observandum.
Antal handläggare påverkar sannolikt kvalitet
i förhållande till det placerade barnets
upplevelse av vården och kan ha betydelse
för risk för sammanbrott.
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3.4
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 § föräldrabalken2.
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 antalet vårdnadsöverflyttningar följts sedan 2016. Kartläggningen har visat att antalet
vårdnadsöverflyttningar har ökat de senaste åren. Under 2019 har vårdnaden överflyttats för 20
barn, 10 flickor och 10 pojkar vilket var en ökning jämfört med 2018 då vårdnaden överflyttats
för 9 barn.
3.5
Kostnader för familjehemsvården
Kostnader
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kostnader för familjehemsvården avser arvode,
ersättning för omkostnader och sociala avgifter. I jämförelse med 2018 fördelar sig kostnaderna
enligt nedan:

Typ av kostnad
Arvode
Omkostnad
Sociala avgifter
Resultat

2018 utfall
78 171 993
27 550 311
23 856 907
129 579 211

2019 utfall
83 099 386
27 412 273
25 274 738
135 786 397

Differens
4 927 394
-138 038
1 417 831
6 207 187

Ökningen av arvode följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. Kostnaderna
omfattar 178 741 vårddygn vilket ger en snittkostnad om 760 kronor per dygn.
Av förvaltningens kostnader för familjevården om cirka 136 miljoner kronor för 2019 avsåg åtta
miljoner kronor familjehemsplacerade unga vuxna i åldern 18 – 20 år vilket är en minskning
jämfört med 2018. Framförallt har förvaltningens kostnader ökat för jour- och familjehemsplacerade barn med nästan tio miljoner kronor under 2019 i jämförelse med 2018 samtidigt som
kostnaderna för barn placerade i släktinghem har minskat med tre miljoner kronor.
Konsulentstödd verksamhet
Av förvaltningens totala kostnader för familjehemsvården under 2019 utgörs omkring 44
miljoner kronor av kostnader för konsulentstödd verksamhet. Kostnaderna baseras på 64
årsplatser och 23 367 vårddygn vilket ger en snittkostnad om 1 903 kronor per dygn.
Under 2019 har förvaltningen arbetat aktivt med att minska antalet placeringar i konsulentstödd
verksamhet vilket bland annat har fått till följd att förvaltningen i högre grad nyttjat egna
jourhem.
Förvaltningen har under året bidragit i Kommunförbundet Skånes (KFSK) arbete med att ta
fram kravspecifikationer för upphandling av konsulentstödd familjehemsvård.

2

6 kap 8 § SoL och 13 § LVU.
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4. Hälsa/skolgång
4.1
Bakgrund
De områden i barnens liv som är särskilt angelägna för deras fortsatta utveckling är hälsa och
skola. Forskning visar att det finns brister avseende dessa områden för placerade barn3. Med
anledning av detta har de familjehemsplacerade barnens hälsa och skola kontinuerligt bevakats och
följts upp som särskilt viktiga förbättrings- och utvecklingsområden inom familjehemsvården.
Fram till 2018 har enbart hälsa och skolgång följts för de barn som nyplacerats eller som varit
föremål för sammanbrott i sin placering. Årets rapport har utifrån stadsrevisionens
rekommendation utökats med uppföljning av hälsa och skola för alla familjehemsplacerade barn.
Då det är första gången rapporten omfattar samtliga familjehemsplacerade barns
utredningsstatus, kommer jämförelser över tid inte vara möjliga förrän vid nästa års uppföljning.
4.2

Resultat

4.2.1 Hälsa
Barn och unga placerade i familjehem har som grupp betraktat sämre fysisk och psykisk hälsa än
andra barn. Det är därför viktigt att socialtjänsten noggrant följer upp barnens hälsotillstånd såväl
vid utredning som inför placering och under pågående placering. Socialtjänsten har ett stort
ansvar för att uppmärksamma och vid behov initiera nödvändiga åtgärder för att barn ska
erbjudas en hälsoundersökning. I uppföljningen av de familjehemsplacerade barnens hälsa har
förvaltningen därför särskilt följt huruvida de placerade barn och unga blivit hälsoundersökta, hur
deras tandstatus är och om deras kognitiva förmåga har utretts.
Kunskap om hälsoundersökningar för samtliga placerade barn
Tabellen nedan visar vilken kännedom socialtjänsten har kring barns hälsa avseende de som varit
placerade under 2019. Uppgifterna är hämtade från de styrkort som socialtjänstavdelningarna
använder för att följa respektive barn och ungdom.

Undersökning

Totalt
Hälsoundersökning 396
Tandstatus
396
undersökt
Kognitiv utredning 396

Ja
297
342

Nej
50
12

Vet ej
49
42

Andel JA
75 procent
86 procent

113

266

17

29 procent

Eftersom det är första gången samtliga placerade barns hälsa följs upp finns det inga tidigare
resultat att jämföra med.
Vad gäller eventuella skillnader mellan pojkar och flickor finns en något högre kännedom om
pojkars hälsa. Andelen berörda pojkar i Malmö som genomgått en hälsoundersökning uppgår
enligt tillgänglig statistik till 78 procent jämfört med 67 procent för flickorna.
3

Hjern, A. & Vinnerljung, B. (2002) “Helthcare for children in foster and residental care” i Acta Paediatrica 91: 153154
Vinnerljung, B., Hjern, A. & Lindblad, F. (2006) “Suicide attemps and serve psychiatric morbidity among former
child wellfare clients, a national cohort study” i Journal of Child Psychology and Psychiatry 47:7 pp 723-733.
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Kunskap om hälsoundersökning för nyplacerade barn
Nyplacerade barns hälsoundersökningar har följts sedan 2006, varför det finns möjlighet att göra
jämförelser över tid. Efter att antalet hälsoundersökningarna ökade under 2017, sjönk dessa åter
under 2018 vilket föranlett ett förstärkt fokus på uppföljningarna i förhållande till hälsa och skola.
Uppföljningen visar på att de åtgärder som genomförts under 2019 för att stärka fokus på
barnens hälsa vid utredningar och uppföljningar har gett positiv effekt.
Diagrammet visar utvecklingen av andelen barn där förvaltningen har kännedom om huruvida de
inför placering i familjehem genomgått läkarundersökning eller fått sin tandstatus undersökt.

I arbetet med att följa upp de familjehemsplacerade barnen inhämtar socialtjänsten uppgifter från
bland annat skolan.
Vad gäller barn i skolålder har socialtjänsten kännedom om att 65 procent har genomgått en
kognitiv utredning vilket är en förbättring jämfört med tidigare år.

För de nyplacerade barnen finns det inga större skillnader mellan pojkar och flickor gällande
undersökt tandstatus eller hälsoundersökning. Skillnaden mellan pojkar och flickor finns enbart i
förhållande till huruvida barnet genomgått en kognitiv utredning; pojkarnas andel var 29 procent
och flickornas 17 procent. Orsaken till skillnaden behöver undersökas vidare.
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Behov av åtgärder utifrån hälsoundersökningar
I förhållande till alla familjehemsplacerade barn har 45 procent av barnen haft behov av åtgärder
för sin hälsa. För de barn som är nyplacerade under 2019 har haft 46 procent behov av hälsovård.
Både i förhållande till det totala antalet placerade barn och nyplacerade under 2019 framkommer
psykiska hälsoproblem i något högre grad än somatiska. De psykiska hälsoproblemen är synliga
även hos de yngre barnen och behöver särskilt uppmärksammas av socialtjänsten i kontakten
med de enskilda barnen. Detta överensstämmer med Socialstyrelsens presentation av resultaten
av öppna jämförelser för 2019 4som visar att familjehemsplacerade barns psykiska ohälsa har ökat
vilket påverkat användandet av psykofarmaka, särskilt för barn i tonåren.
Fritid
Fritidsaktiviteter har en positiv inverkan på barns hälsa och deras sociala utveckling. Drygt
hälften av 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.
4.2.2 Skola
Skolgången är den främsta viktiga skyddsfaktorn och har stor betydelse för en mängd livsvillkor
på både kort och lång sikt. De barn som inte klarar av skolan löper högre risk för sammanbrott i
sin placering.
Kunskap om barnens skolsituation
Under utredning är det viktigt att ta in de bedömningar som finns att tillgå i skolan. Skolan gör en
pedagogisk bedömning av varje barn och en bedömning av måluppfyllelsen i förhållande till
aktuell årskurs. De barn som inte klarar av målen ska få en kognitiv bedömning för att säkerställa
vilka behov av stöd barnet behöver. Dessa underlag ger socialtjänsten möjlighet att följa och
stödja varje barn så att det får sina behov tillgodosedda i skolan. Särskilt viktigt är detta vid byte
av skola. De barn som har insatser via skolfam får med automatik detta stöd samt en kontinuerlig
uppföljning.
Uppnått mål i skolan under placering, alla placerade barn
Socialtjänstens uppdrag avseende barnens skolgång kräver en nära samverkan med skolan.
Barnets måluppfyllelse är främst skolans uppdrag, vilket gör det svårt att dra slutsatser enbart
utifrån socialtjänstens insatser. Utifrån underlag avseende de familjehemsplacerade barnen i
skolålder under 2019 har 52 procent av barnen klarat målen i skolan. Det är 30 procent av barnen
som inte klarat målen och för 5 procent av barnen saknar socialtjänsten uppgift om barnen
uppfyllt målen. En lägre andel av barnen är nya i Sverige och har inte påbörjat skolgång. Fyra
procent av dessa barn har deltagit i språkintroduktion.

4

Öppna jämförelser 2019 – placerade barns utbildning och hälsa s. 1.
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Barnens måluppfyllelse i skolan (alla familjehemsplacerade barn)

Flickornas måluppfyllelse i skolan är något
högre än pojkarnas vilket överensstämmer
med normalbefolkning.

Skolfam
Sedan flera år finns inom förvaltningen Skolfam, en verksamhet som arbetar utifrån
kunskapsbaserad metod som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Skolfam
är en långsiktig insats där barnen följs genom grundskolan. Avsikten är att alla
familjehemsplacerade barn ska kunna få ta del av Skolfam. Under 2019 har 56 procent av de
familjehemsplacerade barnen i målgruppen tillgång till Skolfam. 42 procent av de barn som fått
insats genom Skolfam har påbörjat den först efter årskurs fem eller senare vilket till stor del
berott på den långa väntetid som funnits för att få ta del av resursen.
För att kunna nå målet vad gäller andelen barn som får tillgång till Skolfam har antalet Skolfamteam utökats och under 2020 kommer ytterligare två team att inrättas. En utökning av skolfam
förväntas öka tillgängligheten och kapacitet väsentligt vilket ytterligare kan öka de familjehemsplacerade barnens möjligheter att uppnå målen i skolan.
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Barnens skolsituation förbättras när de
fått stöd av skolfam. Skolfam möjliggör
även uppföljning av barnens utveckling på
individuell nivå både utifrån skolans och
socialtjänstens uppdrag. Måluppfyllelsen
bland de barn som har skolfam är 59
procent. Detta är ett sammantaget positivt
resultat då 49 barn (61procent) av de 80
barnen fått insatsen kortare tid än två år.
En relativt stor del av barnen har också
annat modersmål än svenska.
Det framkommer ingen skillnad mellan
flickor och pojkars skolresultat.
Skolfam Malmö sammanställer regelbundet förvaltningsövergripande rapport med syfte att följa
verksamheten.
För en fördjupad redovisning av skolfams resultat 20195 på nationell nivå, går mer att läsa i en
rapport, utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och skolfam.
Familjehemmets möjlighet att ge stöd till barnets skolgång
Familjehemmens egen situation och bakgrund har betydelse för deras möjligheter att stödja
barnets skolgång. Med anledning av detta undersöks familjehemmens förmåga att ge stöd till det
barn som är placerat.

Familjehemmen har av socialtjänsten bedömts att i 77 procent ha tillräcklig förmåga att stödja
barnets skolgång
I avvaktan på Skolfam är det 17 av barnen som fått tillgång till andra resurser som stöd i sin
skolgång. Behovet av extra stöd kan ha berott på barnets situation eller är en kompensation om
familjehemmet inte kunnat ge det individuella stöd i skolarbetet som barnet behövt.
Former av stöd:
extra anpassningar
1
logopedutredning
1
läxhjälp
8
kontaktperson
2
kontaktpersonsinsats
1
Stöd av kontaktfamilj
1
Stödlärare
2
åtgärdsprogram från skolan 1
Skolfam 2019 – en arbetsmodell som hjälper barn i familjehem att lyckas i skolan, stiftelsen Allmänna Barnhuset
http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/skolfam-2019/
5
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De nyplacerade barnens skolresultat
Innan barnen placeras har flertalet levt under svåra förhållanden vilket oftast haft en negativ
påverkan på deras skolresultat. Det är en stor utmaning för socialtjänsten att i samverkan med
skolan följa och stödja barnen till en bättre skolgång. Nedanstående tabeller visar hur
skolsituationen sett ut i samband med placeringen.
I jämförelse över åren kan
konstateras att skolresultaten
då barnen placeras är
oförändrade de senaste två
åren. Däremot har socialtjänstens kännedom om
barnens skolsituation successivt
förbättrats sedan 2015 vilket
tydliggörs genom att andelen vet
ej har sjunkit till ca 10 procent.
Barnens utredningsstatus har
förbättrats vilket bör öka deras
möjlighet till att få rätt stöd
under placeringen.
Mål i skolan i placeringar som brutit samman

När skolsituationen inte fungerar blir det en
destabiliserande faktor för placeringen.
Vidstående diagram visar att pojkarnas
skolsituation vid sammanbrott är sämre än
flickornas. För att undvika sammanbrott är det
därför viktigt att barnet får rätt stöd vilket
endast kan ske om det finns kunskap om
barnets behov. Hur väl barnens behov i skolan
undersöks vid placering är därför ett område
som bör beaktas. Skolans pedagogiska
screening är ett viktigt kunskapsunderlag.
Under 2018 har enbart ett fåtal av de barn som
varit med om av sammanbrott i placeringen uppnått målen i skolan. Detta har förbättrats 2019.
De barn som har stöd av skolfam drabbas inte lika ofta av sammanbrott, endast tre barn med
skolfam återfinns bland sammanbrotten vilket visar på insatsens förebyggande effekt.
4.3
Analys
Resultatet visar att de åtgärder som genomförts under 2019 för att stärka uppföljningarna kring
barnens hälsa och skolgång har gett positiv effekt trots fortsatt långa väntetider hos Region
Skåne. För de barn som har behövt åtgärder för sin hälsa framkommer psykiska hälsoproblem i
något högre grad än somatiska. De psykiska hälsoproblemen är synliga även hos yngre barn och
behöver uppmärksammas.
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Behovet av att implementera mer kvalificerade former av stöd till familjehem för att kunna
bemöta tidiga tecken på psykisk ohälsa är även en fråga som lyfts fram i en kartläggning6 från
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019 –
placerade barns utbildning och hälsa.
I denna rapport har för första gången alla placerade barns skolgång undersökts. Detta har
möjliggjort jämförelser av barnens skolresultat under placeringen i förhållande till hur skolsituationen har varit vid placeringen. Dessa jämförelser visar tydligt att barnens skolsituation inte
förbättras i tillräcklig grad efter placeringen förutom för de barn som erhåller skolfam som insats.
Trots kort tid i insatsen har dessa barn en bättre situation än de barn som fått andra stödinsatser
för att klara skolskolgången. Då det blir möjligt att mäta utfallet för barn med fler år inom
skolfam förväntas resultatet bli ännu tydligare. Särskilt viktigt blir att mäta andelen barn som efter
årskurs 9 får behörighet till gymnasiet. Under 2019 är det 56 procent av de familjehemsplacerade
barnen i målgruppen som har haft tillgång till skolfam. 42 procent av de barn som fått insats
genom Skolfam har påbörjat den först efter årskurs fem eller senare vilket till stor del berott på
den långa väntetid som funnits för att få ta del av resursen.
Kunskapen om barnens skolsituation vid nyplacering är fortsatt låg vilket kan leda till svårigheter
för barnet att få rätt stöd. Detta gäller inte de barn som får insats genom skolfam där alla barns
behov undersöks.
4.4
Slutsatser
En fullföljd skolgång är en viktig skyddsfaktor för barns fortsatta utveckling. Uppföljningen av
barns skolgång har därför varit ett utvecklingsområde som följts i familjehemsvårdens årliga
rapporter. Det är därför nödvändigt att förvaltningen i sina utredningar inför placeringar och
uppföljningar begär in och tar del av de pedagogiska bedömningar skolan gör. Dessa ger en god
inblick i barnens skolsituation och stödbehov samtidigt som socialtjänstens begäran bör kunna
bidra till att skolan genomför dessa bedömningar. De pedagogiska bedömningarna kan
förvaltningen använda som ett underlag för att stödja barnen och familjehemsföräldrarna vilket i
sin tur bör bidra till en bättre skolgång och tryggare placering.
Resultaten från skolfam tyder på att insatsen har effekter för de barn som hittills har fått ta del av
insatsen genom förbättrade skolresultat, framför allt för pojkar. En utökning av skolfam med två
nya team under 2020 kommer att bidra till kortare väntetid vilket ytterligare förväntas öka de
familjehemsplacerade barnens möjligheter att fullfölja sin skolgång.

5. Handledning/kompetensutveckling av jour- och familjehem
5.1
Bakgrund
Familjehemmet är den plattform där barnets vård kommer till uttryck i det dagliga livet varför det
är viktigt att familjehemmen får det stöd de behöver för att ge barnet en god miljö att utvecklas i.
Förvaltningen har en betydelsefull uppgift i att ge stöd och handledning till alla aktiva familjehem
och jourhem. Under 2019 har 420 personer tillsammans haft 504 uppdrag som familjehem, vilket
är en marginell minskning mot 2018. De flesta har uppdrag för barn som de inte har något
släktskap till (337) medan 93 är släkt med barnet och 74 har uppdrag för ung vuxen som beviljats
6

https://www.sbu.se/contentassets/890c0a078ca342ef8f3f3df817acb4f2/insatser_battre_psykisk_fysisk_halsa_familj
ehemsplacerade_barn_2017.pdf
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fortsatt familjehemsinsats som stöd för att fullfölja sin gymnasieutbildning. Under 2019 är det
256 jourhem som tillsammans har haft 359 jourhemsuppdrag, vilket är en ökning mot 2018.
Innan en placering sker utreds familjehemmet noggrant. Den utredningsmetod som framförallt
används inom förvaltningen är Kälvesten Meldals familjediagnostiska metod som innehåller en
omfattande djupintervju och en efterföljande, extern tolkning. Förvaltningen utbildar
kontinuerligt alla familjehemssekreterare i metoden. Informationen från utredningen och
djupintervjun används av familjehemssekreteraren för att planera vilken handledning och
kompetensutveckling familjehemmet kan behöva.
Barnens relation till de hem de befinner sig i (alla placerade barn 2019)
Det placerade barnets relation till familjehemmet är av stor vikt för att avgöra behovet av
handledning och kompetensutveckling. Släkt- och nätverkshem har delvis andra behov av stöd än
de familjehem som rekryteras utan någon tidigare relation till barnet.
Den stora merparten barn placeras i familjehem som är främmande för barnet. För 2019 är det
ungefär 60 procent av barnen som placerats i ett för dem främmande familjehem, i övrigt har
omkring en tredjedel av barnen placerats i deras släkt eller i ett för barnen känt nätverk. Övriga
barn har placerats i konsulentstödda familjehem.

Under åren 2015 och 2016 har många ensamkommande barn placerats inom släkt- eller nätverk.
(lila respektive grön färg). Därefter har placeringar i för barnet främmande familjer varit i majoritet.
Nätverksarbete har uppmärksammats som ett verktyg för att finna resurser inom barnets släkt
vilket kan ha bidragit till en liten ökning av dessa placeringar det senaste året. Nätverksarbete
inför placering behöver utvecklas då dessa placeringar ofta är mer stabila.
5.2
Resultat
Andelen oerfarna familjehem har skiftat över tid. De hem som förvaltningen rekryterat under
senare år är vanligtvis oerfarna. Nya familjer kräver mer av socialtjänsten då de behöver mer
handledning, råd och stöd. För att kunna behålla familjehemmen behöver förvaltningens stöd
och utbildning vara i samklang med de behov hemmen har.
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Familjehemsutbildning
I förvaltningens 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.
Under 2019 har 69 jour- och familjehem grundutbildats vilket motsvarar samtliga som har
bedömts ha behov av utbildningen.
Den utbildning som erbjuds familjehemmen i starten av placeringen är Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Genom denna får familjehemmen en bred grund för sitt uppdrag
då den bl.a. innehåller områden som rör barns behov under uppväxten som hälsa och skolgång.
Familjehemmen får även kunskaper om hur de kan stödja barnets anknytning och umgänge med
viktiga personer. Grundutbildningen omfattar fyra heldagar.
Som en bidragande förutsättning för att kunna ge barnet en god miljö att utvecklas i och
förebygga sammanbrott behöver grundutbildningen även följas upp av såväl fortsatta utbildningsinsatser som stöd och handledning. Förvaltningen erbjuder därför bl. a. en tonårskurs som
omfattar 15 timmar fördelade på fyra tillfällen. I tonårsutbildningen har 24 familjer deltagit under
2019. Fler kompetenshöjande insatser behövs och önskas av familjehemmen, se nedanstående
redovisning.
Familjehemmens synpunkter och önskemål
Under 2018 har en enkätundersökning genomförts avseende familjehemmens synpunkter på
vården och det stöd och handledning de fått av socialtjänsten. Resultatet av undersökningen visar
att de flesta är nöjda med bemötande, stöd och handledning men har ett behov av övergripande
kunskapshöjande insatser.
Under 2019 har därför genomförts en undersökning av familjehemmens önskemål avseende
kompetenshöjande insatser från socialtjänsten som påvisar att de har önskemål om fördjupning
inom flera områden. De som svarat på enkäten har nyligen genomgått någon av de utbildningar
som förvaltningen erbjuder. Av de 39 familjehem som besvarat enkäten har 33 gått
grundutbildning och 6 tonårsutbildning. De som gått tonårsutbildning har tidigare gått
grundutbildning.
2018 års undersökning visar att familjehemmen är nöjda med sin handledning och stöd. I denna
enkät har de närmare angett vilken form av stöd som de önskat.

26 │ Arbetsmarknads- och socialförvaltningen │ Uppföljning familjehemsvård 2019

Familjehemmens önskemål 2019

Tabellen visar att familjehemmen främst önskar grupphandledning och kunskapshöjande insatser
i form av temaföreläsningar eller påbyggnadsutbildningar. Den gemensamma nämnaren för de
olika formerna av stöd och handledning är att dessa sker i grupp med andra familjehem. Det
individuella stödet är de nöjda med och det är få som önskar öka frekvensen av detta.
I enkäten önskar familjehemmen föreläsningar kring barns utveckling, barnpsykologi och hur
barn ska bemötas i olika åldrar men även fördjupning om barnets skolgång och umgänge med sitt
biologiska nätverk Några önskar att det fanns möjlighet att få stöd utanför socialsekreterarnas
ordinarie arbetstid som kvällar och helger.
Andra förslag på aktiviteter och insatser som önskas av familjehemmen är gemensamma
aktiviteter där de placerade barnen kan delta, t.ex. utflykter.
5.3
Analys
Familjehemmet är den plattform där barnets vård kommer till uttryck i det dagliga livet.
Familjehemmen har förändrats över tid, tidigare har fler hem funnits som tagit emot
familjehemsplaceringar som en livsstil. Dessa hem har tagit mot nya barn när ett annat lämnat
hemmet och fler har varit öppna för syskonplaceringar. Dessa familjehem är mer ovanliga idag då
familjer har svårt att få ihop livspusslet och fler familjehem är oerfarna. Detta motiverar
ytterligare vikten av att familjehemmen får det stöd de behöver för att ge barnet en god miljö att
utvecklas i. Den undersökning av familjehemmens synpunkter som genomförts 2018 visar att de
är mycket nöjda med det stöd de fått av familjehemssekreteraren. I den uppföljande enkäten 2019
framkommer ett behov av kompetenshöjande insatser. Den gemensamma nämnaren för de olika
formerna av stöd och handledning som önskas är att dessa ska ske i grupp med andra familjehem.
Främst önskar sig familjehemmen grupphandledning och kunskapshöjande insatser i form av
temaföreläsningar eller påbyggnadsutbildningar.
Kunskapshöjande insatser leder till en bättre förståelse för barnets situation och därmed även
familjehemmens förmåga att möta de problem som uppstår under placeringen. Detta får en
direkt effekt på stödet till barnet och ökar dess upplevelse av trygghet.
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5.4
Slutsatser
Att möta familjehemmens behov av kunskapshöjande insatser får betydelse för vården och
familjehemmens relation till det placerade barnet och därmed kan sammanbrott förebyggas. Med
anledning av detta är det viktigt att skapa en strategi för kompetenshöjning för familjehemmen
som stärker deras förmåga att ge rätt stöd till barnen.
Behovet av ökat stöd till oerfarna familjehem samt resultaten från enkätundersökningen av
familjehemmens behov av stöd och kompetensutveckling, kommer att utgöra grunden för
utformningen av ett kompetensprogram för familjehemmen.
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6. Rekrytering av jour- och familjehem
6.1
Bakgrund
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem till de som behöver vårdas och
bo utanför hemmet7 och för att kartlägga behovet på lång och kort sikt för att vidta åtgärder som
krävs för att säkerställa tillgången till sådana hem8.
Behovet av familjehem har varit större än tillgången under de senaste åren. Effekten av detta har
varit att antalet placeringar i konsulentstödda familjehem ökat eftersom förvaltningen saknat
egna, tillgängliga familjehem att använda sig av. En annan effekt har varit att barn i avvaktan på
att finna ett lämpligt familjehem varit placerade i jourhem mer än de sex månader som
lagstiftningen tillåter. Detta har i sin tur bidragit till ett behov av att rekrytera fler jourhemsplatser.
Ett utvecklingsområde för 2019 har därför varit att organisera och utveckla formerna för
rekryteringen av jour- och familjehem.

6.2
Resultat
Under 2019 har en kartläggning genomförts av förvaltningens behov av jour- och familjehem.
Bland annat visade kartläggningen att det i slutet av året fanns 70 barn i behov av att placeras i
familjehem, merparten av dessa barn bor i jourhem.
De som önskar bli familjehem för Malmö stad kan registrera sitt intresse genom e-tjänsten
FamiljehemSverige. Detta är en nationell rekryteringsbas som innebär att intresserade lättare kan
nå information och anmäla sitt intresse. Det finns även möjlighet för allmänheten att genom ett
enkelt test få förståelse för om deras familj är lämpade för uppdrag som familjehem.
Förvaltningen har under året bildat en rekryteringsgrupp i syfte att effektivisera rekryteringen av
jour- och familjehem. Gruppen har bland annat genomfört olika aktiviteter och deltagit i
kampanjer som anordnats av kommunikationsavdelningen, för att öka intresset hos allmänheten
kring att bli familjehem. Gruppen ger intresserade information om vad det innebär att vara
familjehem, gör en första bedömning om familjernas lämplighet samt upprätthåller kontakt fram
till eventuellt uppdrag.
Formerna för ett gemensamt användande av jourhemmen har utvecklats under 2019 och
resulterat i att samtliga avdelningar har tillgång till förvaltningens egna jourhem. Förvaltningen
har därmed kunnat nyttja jourhemmen mer effektivt vilket lett till att konsulentstödda jourhem
använts i lägre omfattning än tidigare år trots att det totala antalet placeringar i jourhemmen ökat.
Då det ökade behovet av jourhemsplatser har sitt ursprung i att det saknas familjehem för de
barn som bedöms behöva stadigvarande placering får rekryteringsgruppens arbete även effekt på
tillgängligheten av jouhemsplatser då omsättningen i dessa kan öka.
6.3
Analys
Införandet av rekryteringsgruppen och effektiviseringen av användandet av jourhemmen har
ännu inte fått fullt genomslag men har bidragit till att konsulentstödda familjehem har minskat. I
avvaktan på att finna lämpliga familjehem har barnen stannat i jourhemmen varvid omsättningen
i dessa stagnerat. Då det ökade behovet av jourhemsplatser har sitt ursprung i att det saknas
familjehem, förväntas rekryteringsgruppens arbete även ge effekt på behovet av jourhemsplatser.
7
8

6 kap 2 § SoL
3 kap. 1 § SOSFS 2012:11
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Förvaltningen har en fortsatt stor utmaning i att rekrytera tillräckligt många familjehem för att
möta barnens behov. Detta är en utmaning som Malmö delar med många av landets kommuner
och det är därför särskilt viktigt för förvaltningen att behålla de familjehem som har uppdrag via
Malmö stad. Tidigare har familjehemmen ofta tagit emot flera placerade barn i sin familj som en
livsstil. Det är mer ovanligt idag då familjer har svårt att få ihop livspusslet. De hem som kunnat
rekryteras tar endast emot ett eller två barn och önskar oftast uppväxtplaceringar. Detta leder till
svårigheter att placera syskongrupper eller barn med särskilda behov.
Under 2019 har förvaltningen undersökt vilka behov av stöd och kompetensutveckling familjehemmen bedömer sig vara i behov av. De behov och önskemål som framkommer i genomförd
undersökning föreslås resultera i ett program med föreläsningar och kurser utifrån de teman som
bedöms vara mest angelägna. Syftet med detta ska vara att såväl öka möjligheterna att behålla
som att kunna nyrekrytera fler jour och familjehem samt öka kompetensen hos familjehemmen.
6.4
Slutsatser
De insatser som påbörjats 2019 förväntas få positiv effekt på rekryteringen av nya familjehem.
Som ett utvecklingsområde för 2020 behöver insatser för att behålla och kompetenshöja
förvaltningens familjehem genomföras. Detta kan bidra till en positiv bild av förvaltningens arbete
och därmed öka allmänhetens intresse av att bli familjehem. Familjehemmen har gett uttryck för att
handledning och kompetensutveckling ska ske i grupp. Med anledning av detta är det ett
utvecklingsområde att organisera familjehemmen geografiskt för handledningsgrupper med extra
stöd av ett erfaret familjehem, så kallade ”mentorsfamiljehem”. Inspiration till detta har hämtats
från Mockingbird, en evidensbaserad metod syftande till att stärka och stödja familjehemmen.
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7. Implementering av nätverksarbete
7.1
Bakgrund
Nätverksarbete har sin naturliga plats inom familjehemsvården. För att kunna finna rätt
familjehem ska barnets släkt och nätverk först undersökas (SoL 6 kap 5 §) varvid nätverksmöte är
ett viktigt redskap. För att barnets kontakt med sitt nätverk ska bibehållas oavsett var barnet
placerats är nätverksmöten ett användbart inslag vid uppföljning och planering av umgänge. Det
är ofta möjligt att finna resurser till barnet i dess eget nätverk som ex. stöd vid fritid och skola.
7.2

Resultat

Informationsutbyte i nätverk
God information och kontinuerlig kontakt mellan socialtjänsten, barnet, biologiskt nätverk och
familjehem är en förutsättning för en bra placering där allas styrkor används och rollfördelningen
klargörs.
En ökning av samlat informationsutbyte har skett under 2019.
Informationsutbyte med nätverket
kring barnet före placering har visat på
en stabiliserande effekt för framtiden
som kan minska sammanbrott.
Med syfte att placeringarna ska bli så
stabila som möjligt för barnen har
nätverksarbetet åter identifierats som
ett prioriterat utvecklingsområde inom
fokusområdet för barn och ungdom
Med anledning av att nätverksarbete är under införande som metod i fler delar av förvaltningens
verksamheter är den tidigare planerade implementeringen i familjehemsvården något fördröjd.
Det kommer därför ta ytterligare en tid innan det går att avläsa resultaten av de nätverksinriktade
insatserna.
7.3
Slutsatser
Familjehemsvården är ett område där nätverksarbete är nödvändigt för att samordna och sätta
barnet i centrum för insatsen. Därmed bör familjehemsvården prioriteras i förhållande till den
planerade kompetensutvecklingen av nätverksarbete som metod.
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8. Barns åsikter och delaktighet
8.1
Bakgrund
Målet med familjehemsvård är att barn ska kunna växa upp i en miljö som ger barnen
möjlighet att nå sin fulla potential som självständiga vuxna. Barns delaktighet i sin egen
vård är nödvändig för att socialtjänsten ska kunna få den kunskap om barnet som behövs
för att kunna bidra med rätt stöd. Ytterligare ett utvecklingsområde utifrån
stadsrevisionens rekommendationer har varit att under året följa upp de placerade
barnens synpunkter om sin vård. Som ett led i detta arbete hade arbetsmarknads- och
socialnämnden ett mål i budgeten för 2019 som gällde att barn och unga som får stöd och
hjälp från nämnden ska vara delaktiga och ha inflytande i ärenden som berör dem.
Vårdanalys har i sin rapport Fatta läget9 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.
8.2
Resultat
För att ge förvaltningens familjehemsplacerade barn en möjlighet att uttrycka sina åsikter om
vården samt inhämta deras perspektiv har familjehemsplacerade barn erbjudits att medverka i en
enkätundersökning kring detta. Ett 50-tal barn har också erbjudits möjligheten att delta i en
nationell undersökning som genomförts av Socialstyrelsen under 2019. Socialstyrelsens rapport,
som inte kommer vara möjlig att avläsa på kommunnivå, är ännu inte färdigställd.
Den enkätundersökning förvaltningen genomfört är utformad utifrån flera av Vårdanalys
framtagna områden: bemötande, delaktighet, sociala relationer, trygghet, utbildning, och fritid.
Frågorna belyser även om barnet fått information och upplevde att det fått säga sin mening.
Resultat av enkätundersökningen för familjehemsplacerade barn i Malmö
Enkäten har besvarats av 36 barn i åldrarna 9 – 18 år. Av de barn som svarat är 22 pojkar
och 11 flickor, de flesta i tonåren. Svarsfrekvensen är relativt låg, troligtvis beroende på
att det var första året motsvarande enkätundersökning genomförts. En fortsatt
implementering av verktyget pågår därför inför kommande års uppföljning.
Frågorna omfattar både tiden inför och under placering. Barnen svarar dels på direkta
frågor och dels har de fått ge omdömen genom att markera stjärnor på en femgradig
skala.

9

Vårdanalys, 2018. Fatta läget. Om systematisk uppföljning för den sociala dygnsvården för barn och unga.
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Hur blev du förberedd innan du flyttade in i familjehemmet

Sammanfattningsvis anser de flesta av barnen att de fått information och kunskap om
bakgrunden till varför de är placerade. Information är grundläggande för att de ska kunna
ha åsikter om sin vård. Barnen upplever det svårare att ställa frågor eller säga sina åsikter
vilket kan samkorrelera med att deras kännedom om familjehemmet var lägre.
Hur fungerade det när du flyttade till familjehemmet?

Barnen är överlag nöjda med sin inflyttning och det stöd som de fått av socialtjänsten.
Några kommentarer visar på att det är positivt att få behålla viktiga kontakter under
inflyttningen och att dessa inte avbrutits. Andra kommentarer är att få träffa familjen
oftare innan inflyttningen och att boendet uppfattades lite trångt.
Barnens möten med sin socialsekreterare varierar mellan en gång per halvår till flera
gånger i månaden utom för ett barn som aldrig haft något möte.
Tycker du att du fick ett bra stöd när du flyttade in i familjehemmet?

Får Du den hjälp som du behöver av socialsekreteraren?
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Är det lätt att få kontakt med socialsekreteraren om du behöver?

Möten med socialsekreteraren
Barnen ger kommentarer där de framför att de vill göra något annat när de ses än att bara
prata. Vissa barn vill träffa sin socialsekreterare oftare, andra önskar färre möten men de
flesta är nöjda med frekvensen.

Barnens uppfattning om familjehemmet
Barnens åsikter om familjehemmet är mycket bra. De områden som har lite lägre
omdömen gäller regler och stöd för kontakten med viktiga personer men även här gäller
främst positiva omdömen.

Hur tycker du att det fungerar i skolan?
I frågan får barnen möjlighet att delge sin uppfattning om sin skola på en femgradig skala.

Denna fråga får flest kritiska kommentarer. Dessa handlar om att skolan inte hjälper eller
förstår dem tillräckligt. Något barn berättar om lärare som skriker åt dem och att de får
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huvudvärk av att försöka koncentrera sig i en stökig miljö. Barnen ger ett högre omdöme
om sin fritid, 4.24 på en 5 gradig skala.

8.3
Analys
Barns delaktighet bygger på möjligheten att få rätt information, både om omständigheterna runt
placeringen och vilka rättigheter de har. Barnen behöver en tillitsfull relation till sin
socialsekreterare som bygger på kontinuitet avseende person och frekvens av möten. Utifrån
enkäten till de placerade barnen är de mycket nöjda med sitt familjehem och det stöd de får av
socialtjänsten. Barnen uppger sig i hög grad vara nöjda med processen inför placeringen på
familjehemmet och den tillgänglighet de har till sin socialsekreterare.
Andelen barn som besvarat enkäten är dock för låg för att några långtgående slutsatser ska kunna
dras av resultatet. Ett ökat underlag kan förväntas användas för att identifiera behov av olika
åtgärder för att ge barnen rätt information.
8.4
Slutsatser
Barnens positiva åsikter visar på att socialtjänstens arbete med de placerade barnen är av god
kvalitet. De områden som kan bli bättre finns i inflyttningsfasen där barnen behöver mer
förberedelse genom träffar med familjehemmet samt att socialtjänsten säkerställer att viktiga
relationer inte bryts vid placering. Barnens upplevelse av sin skolsituation behöver
uppmärksammas.
Med anledning av den låga svarsfrekvensen bör ett fortsatt arbete göras inför nästa års
uppföljning så att fler barn ges möjligheten att få ge synpunkter på sin vård och det stöd de får.

9. Summering av utvecklingsarbetet 2019
Uppföljningen har följt de bedömningar och rekommendationer som gjorts av Malmös
stadsrevision vid dess granskning av familjehemsvården 2018. Ett av dessa var att finna former
för uppföljning som kan bidra till att kvalitativt säkra vården för samtliga barn i familjehem.
Föreliggande rapport visar att förvaltningens arbete för att öka kunskapen om barnens hälsa vid
utredningar och uppföljningar har gett positiv effekt. Både undersökningar avseende hälsa och
tandstatus har ökat till hög nivå avseende de nyplacerade barnen. Ett observandum är att psykiska
hälsoproblem framkommer i något högre grad än somatiska, både i förhållande till det totala
antalet placerade barn och de som blev nyplacerats under 2019. De psykiska hälsoproblemen är
synliga även hos yngre barn och behöver uppmärksammas.
Under året har avdelningarna utvecklat ett gemensamt ”styrkort” för uppföljning av placerade
barn. Då detta verktyg implementerats har det blivit möjligt att aggregera informationen vilket
bidragit till att alla familjehemsplacerade barn synliggörs i denna rapport med särskilt fokus på
skolgång och hälsa.
Eftersom familjehemmen är de som dagligen genomför vården har deras behov av handledning
och kompetensutveckling undersökts och resulterat i ett förlag på att utforma en sammanhållen
”kompetensplan ” för familjehemmen under 2020.
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Rekrytering av jour och familjehem har specialiserats genom att bilda en särskild rekryteringsgrupp
och har därmed kunnat effektiviserats. Rekryteringsgruppen genomför aktiviteter för att öka
intresset hos allmänheten för att bli familjehem och upprätthåller kontakt med alla som visar
intresse. De ger relevant information samt gör en första bedömning av familjens lämplighet. Detta
effektiviserar rekryteringen och stödjer matchning mellan barn och familjehem samtidigt som
intresserade får en positiv första kontakt med förvaltningen.
Behovet av nätverksarbete inom familjehemsvården har uppmärksammats och det pågår ett arbete
med att implementera nätverksarbete på bred front inom förvaltningen. Nätverksarbete inom
familjehemsvården ökar möjligheterna till att finna placeringsalternativ i barnets eget nätverk vilket
förväntas få effekt på bristen av familjehem samtidig som placeringen blir mer stabil. Med
anledning av att nätverksarbete är under införande som metod i flera av förvaltningens
verksamheter är implementeringen i familjehemsvården något fördröjd. Det kommer därför ta
ytterligare en tid innan det går att avläsa resultaten av insatsen.
För att ge förvaltningens familjehemsplacerade barn en möjlighet att uttrycka sina åsikter om
vården samt inhämta deras perspektiv, har de erbjudits att medverka i en enkätundersökning samt
att delta i en nationell undersökning som genomförts av Socialstyrelsen under 2019. Då denna
kommer att redovisas på nationell nivå kommer det inte gå att urskilja Malmös barn specifikt. De
barn som inte deltagit i den undersökning har fått besvara en enkät, framtagen av förvaltningens
familjehemsvård. Resultaten av den visar att de till stor del är nöjda med sin vård, både i relation
till socialtjänsten och familjehemmet. Svarsfrekvensen är låg, möjligen beroende av att den inte
varit helt implementerad som uppföljningsverktyg. Avsikten är att enkäten ska användas årligen.
Sammantaget har implementeringen av styrkort i förvaltningen gett ökad möjlighet till
uppföljning av utvecklingsområdena på individnivå, avdelningsnivå och förvaltningsnivå. De har
bidragit till en bättre övergripande kunskap om de familjehemsplacerade barnen vilket får
betydelse för familjehemsvården som helhet.
Förvaltningen har ett stort behov av att rekrytera nya familjehem. Rekryteringsgruppens arbete
förväntas ge positiva effekter på sikt. Arbetet med ett effektivare användande av jourhemmen
pågår vilket kommer att bidra till att fler vill vara familjehem samtidigt som vården förbättras och
effektiviseras.

10.

Utvecklingsområden för 2020

För att familjehemsvården ska utvecklas i positiv riktning behöver ett förbättringsarbete ske i
förhållande till identifierade behov hos placerade barn och deras familjehem samt utifrån bäst
tillgängliga kunskap inom området. I det arbetet behöver handläggarna inom familjehemsvården
kompetenshöjande insatser. Utifrån föreliggande rapport finns behov av att öka kompetensen
hos handläggarna omkring hälsa och skola. I förhållande till hälsan avses främst barns psykiska
hälsa då det framkommit att familjehemsplacerade barn har psykiska hälsoproblem i något högre
grad än somatiska. I förhållande till familjehemmen behövs förmågan att handleda och ge stöd
ytterligare förstärkas.
Familjehemmen har i enkäter beskrivit att de önskar kompetenshöjande insatser och handledning
i grupp. Det behövs därför utarbetas ett kompetensprogram för familjehemmen. Detta kommer
även att kunna få effekt på familjehemmens förmåga att möta barnens behov och undvika
sammanbrott. För att ytterligare stärka familjehemmen behövs det organiseras så att grupper av
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familjehem kan ge stöd till varandra utifrån geografiska och behovsmässiga kriterier s.k.
mentorsfamiljer. Möjligheten för detta har ökat då familjehemsvården nu finns i samma avdelning
inom förvaltning.
De biologiska föräldrarnas situation behöver uppmärksammas, dels då de som umgängesföräldrar
har en stor betydelse för barnet och dels för att deras medverkan i barnets vård kan ge positiva
och stabiliserande effekter. Under 2020 behöver därför former för stöd för biologiska föräldrar
utarbetas.
Sammantaget ger nedanstående utvecklingsområden en bas för det fortsatta arbetet med att
utveckla familjehemsvården. Då kompetenshöjande insatser ges parallellt till både handläggare
och familjehem förbättras genomslagskraften samtidigt som förvaltningen blir en mer attraktiv
uppdragsgivare för familjehemmen.
•
•
•
•

Kompetensutveckling för socialsekreterare i familjehemsvården
Införa mentorsfamiljer i familjehemsvården
Utforma stöd till biologiska föräldrar
Utforma kompetensprogram för familjehem
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