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Sammanfattning 
 

Under 2000-talet har vissa brister uppdagats när det gäller socialnämndernas 

genomförande av omhändertagande och placering av barn och unga utanför de egna 

hemmen. Mot denna bakgrund har den reglering som styr kontroll och tillsyn av 

situationen för barn och unga som placerats inom samhällsvården genomgått ett flertal 

förändringar, och under tiden för arbetet med denna uppsats har ytterligare förslag om 

förändring lagts fram i den nu nämnda regleringen. Den övergripande frågeställningen 

som behandlas är därmed hur det kommunala och statliga ansvaret för kontroll och 

tillsyn inom den sociala barnavården ser ut, med särskilt fokus på barn och unga som 

placerats i HVB och familjehem. Analysen sker med utgångspunkt i den 

rättsdogmatiska metoden vilket innebär att det huvudsakligen är de traditionella 

rättskällorna som granskas. Stort fokus ligger även på att analysera och utvärdera de 

nu aktuella förslagen om förändring på området och hur dessa kan tänkas komma att 

stärka tryggheten och säkerheten för barn och unga placerade i HVB och familjehem.  

 

Det är även av relevans att påpeka att samhällsvården för barn och unga påverkas 

starkt av de idag aktuella samhällsförändringarna. Ökningen av ensamkommande 

flyktingbarn föranleder att behovet av boendeformer och placeringsplatser ökar, något 

som vidare bidrar till att de aktörer som har att utöva kontroll och tillsyn av 

situationen för barn och unga inom samhällsvården inte alla gånger har de resurser 

som krävs för att utföra sitt lagstadgade uppdrag.  

 

Uppsatsen avslutas med en diskussion avseende de problemområden som jag efter att 

ha skrivit denna uppsats anser vara de huvudsakliga. Vidare diskuteras huruvida de 

aktörer som har att utöva kontroll och tillsyn av situationen för barn och unga 

placerade i HVB och familjehem faktiskt har de förutsättningar som krävs för att 

genomföra sitt uppdrag i enlighet med den nu gällande regleringen, samt de 

kommande förändringarna av densamma.  
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1. Inledning 

1.1 Ämne och problemformulering 

Majoriteten av alla barn i Sverige växer upp under goda förhållanden, men detta är 

ingen självklarhet. För vissa barn präglas uppväxten av missförhållanden av olika 

slag. För barn och ungdomar vars föräldrar saknar möjlighet att tillgodose en god 

uppväxtmiljö har samhällets myndigheter det yttersta ansvaret. Samhället ska ge dessa 

barn stöd och skydd i enlighet med antingen socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller 

lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Sådana stödjande 

insatser ska företrädesvis ges i samtycke med de som berörs och i hemmen, men 

ibland är det nödvändigt att placera barn utanför det egna hemmet. Oftast sker sådana 

placeringar på frivillig grund i enlighet med SoL, men ibland mot vårdnadshavares 

och beslutsmogna barns vilja och då med stöd av LVU. Oavsett grund för placeringen 

måste konstateras att det är fråga om mycket ingripande insatser med konsekvenser, 

inte bara för det enskilda barnet, utan även för barnets familj och andra närstående. 

Det är därmed av stor vikt att samhället vid sådana omhändertaganden tar sitt ansvar 

och ser till att barnet erhåller en trygg och säker vård i sin placering.  

 

Under hösten 2005 sändes dokumentären ”En stulen barndom” i SVT. Dokumentären 

skildrade idag vuxna människors upplevelser av vanvård när de under sin uppväxt 

varit placerade vid barnhem i Sverige. Den mediala uppmärksamhet som följde 

föranledde att två omfattande utredningar, ”Vanvårdsutredningen”
1

 och 

”Upprättelseutredningen”
2
,
 
tillsattes. Inom ramen för Upprättelseutredningen gjordes 

en kartläggning av situationen med vanvård inom samhällsvården för barn och unga i 

nutid. Kartläggningen visade att vanvård är ett kvarstående problem och att sådana 

missförhållanden är vanligast förekommande i familjehemmen.
3
 Här är det av vikt att 

notera att familjehemsplaceringar historiskt sett varit, och alltjämt är, den vanligast 

förekommande vårdformen för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

Exempelvis visar Socialstyrelsens senaste rapport avseende insatser för barn och unga 

att 60 % av de totalt 22 668 barn som var placerade i någon form av samhällsvård den 

1 november 2013 var placerade i just familjehem.
4
 

                                                        
1
 SOU 2011:61. 

2
 SOU 2011:9. 

3
 SOU 2011:9 s. 229 ff. 

4
 Socialstyrelsen, Insatser för barn och unga 2013, s. 28.  
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Enligt nuvarande reglering ankommer det på socialnämnden att placera barn och unga 

utanför det egna hemmet. Det kan ske i bland annat familjehem eller i hem för vård 

eller boende (HVB). Vid sådana placeringar följer ett ansvar för socialnämnden att 

kontrollera placeringen i form av kontinuerlig uppföljning av den vård och behandling 

det enskilda barnet eller ungdomen erhåller. Utöver socialnämndens kontroll finns 

även en särskild tillsynsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – med 

ansvar för att utöva tillsyn över verksamheterna och kommunernas handläggning och 

uppföljning av enskilda ärenden. Den reglering som styr kontroll och tillsyn av 

situationen för barn placerade i samhällsvård har under 2000-talet och framförallt 

efter Upprättelseutredningen som kom 2011 genomgått ett flertal förändringar. Det är 

även av relevans att påpeka att de regler som styr kontroll och tillsyn av just HVB har 

skärpts i större utsträckning än de motsvarande reglerna gällande familjehem.
5
  

 

Den ursprungliga tanken med denna uppsats var att analysera och jämföra den 

reglering som styr kontroll och tillsyn av familjehem respektive HVB och att belysa 

skillnaderna i dessa två placeringsformer, samt eventuella brister i regleringen 

gällande kontroll och tillsyn. Detta visade sig dock vara en utmanande uppgift. För 

det första visade det sig finnas en viss gränsdragningsproblematik mellan HVB och 

familjehem, vilket gjorde jämförelsen betydligt svårare. För det andra har det under 

tiden för arbetet med denna uppsats kommit en rad förslag om förändringar i 

regleringen som styr just kontroll och tillsyn av den sociala barnavården, både inom 

ramen för lagstiftning och inom andra författningar.
6
 Det huvudsakliga skälet bakom 

dessa ändringsförslag är den nu aktuella flyktingsituationen.
7
 Detta gör att uppsatsen i 

hög grad handlar om ett pågående reformarbete och kan ses som en granskning av om 

samhället idag, med de lagda förslagen i åtanke, kan sägas garantera trygghet och god 

vård för barn och unga som är placerade i HVB och familjehem.  

 

Att situationen för placerade barn och unga, samt samhällets ansvar för dem, är en 

prioriterad fråga är tydligt med tanke på de många reformer som genomförts under 

senare år och som även utarbetas i dagsläget. Frågan är dock vilket ansvar och vilka 

befogenheter socialnämnderna och IVO har för att kontrollera och utöva tillsyn 

                                                        
5
 SOU 2011:9 s. 279.  

6
 Se prop. 2015/16:47, SOU 2015:71 och SOU 2014:3. 

7
 Prop. 2015/16: 43 s. 30 ff.  
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gällande situationen för barn och unga placerade i HVB och familjehem. En viktig 

fråga är förstås också om de nu aktuella förslagen om förändring kan tänkas förbättra 

situationen för de barn och unga som placerats utanför det egna hemmet? Det är dessa 

frågor som denna uppsats övergripande kommer att handla om.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera innebörden och konsekvenserna av den 

rättsliga reglering som styr kontroll och tillsyn av situationen för de barn och unga 

som omhändertagits och placerats i familjehem och HVB. I granskningen ingår att 

analysera såväl gällande reglering, som de förslag som nu är aktuella och innebär 

förändring på området. Avsikten är ytterst att diskutera om idag gällande rätt och de 

föreslagna förändringarna är tillräckliga eller om det finns ytterligare behov av 

förändring i författning eller rättslig vägledning. Uppsatsen kommer att behandla 

följande övergripande frågeställningar: 

 

 Vilka rättsliga befogenheter och skyldigheter har socialnämnden respektive 

IVO för kontroll och tillsyn av situationen för barn och unga som placerats i 

familjehem och HVB? 

 Vilka är skillnaderna i de regleringar som styr kontroll och tillsyn avseende 

familjehem och HVB, och vad är bakgrunden till att regleringen för dessa 

boendeformer skiljer sig åt? 

 Vilka brister har IVO och andra myndigheter kunnat identifiera inom HVB- 

och familjehemsvården?  

 Kan den problematik som uppmärksammats förbättras genom de förslag om 

förändring som nu lagts fram? 

 

1.3  Metod och material 

Uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden och den traditionella 

rättskälleläran. Vad den rättsdogmatiska metoden faktiskt innebär är en pågående 

debatt men kan förenklat sägas innebära en studie inom bestämda ramar för att 

undersöka och fastställa innebörden av en viss rättslig reglering.
8
 Inom juridiken 

                                                        
8
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f.  
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bestäms dessa ramar av rättskälleläran, vilken kortfattat innebär att rättskällorna 

granskas utifrån en hierarkisk ordning där författningar är de mest auktoritativa, och 

följs av förarbeten, praxis och doktrin.
9
 Syftet med en rättsdogmatisk metod när denna 

används inom ramen för en rättsvetenskaplig undersökning som förevarande uppsats 

är dock inte endast att fastställa gällande rätt utan även att kritiskt granska och 

analysera de rättsliga regleringarna och de föreslagna förändringarna på området. 

Inom ramen för en rättsvetenskaplig undersökning, till skillnad från en rättsutredning 

som företas endast i syfte att fastställa gällande rätt, kan utöver de traditionella 

rättskällor även andra källor som inte anses strikt juridiska användas. Med tanke på 

detta bredare syfte som den rättsdogmatiska metoden kan ha kan den beskrivas som 

rättsanalytisk.
10

 Detta är ett synsätt som präglat arbetet och analysen i denna uppsats 

där syftet, som framgår ovan, är att analysera innebörden och konsekvensen av den 

rättsliga regleringen avseende kontroll och tillsyn av situationen med placerade barn 

och unga.  

 

Vad gäller det material som använts i granskningen och analysen i denna uppsats bör 

här något sägas om den karaktär som lagstiftningen har inom det socialrättsliga 

området inom vilket denna uppsats hamnar. Här har lagarna i stor utsträckning 

karaktären av så kallade ramlagar, vilket innebär att lagarna i sig, exempelvis SoL 

som står i fokus i denna uppsats, ofta har ett relativt vagt innehåll och att innebörden 

av en lagregel i huvudsak bestäms utifrån dess tillämpning.
11

 Detta kan exemplifieras 

med 6 kap. 1 § 1 st. SoL där det stadgas att ”Socialnämnden skall sörja för att den 

som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i familjehem eller 

hem får vård och boende”. Vad som följer av detta stycke är således vad 

socialnämnden i varje kommun har för skyldigheter gentemot dess invånare med ett 

sådant vårdbehov. Regeln anger dock inte på vilket sätt detta ska ske. Den lämnar 

således stor frihet till kommunerna att anpassa och organisera vården efter lokala 

behov.  

 

Innebörden av vad som angivits ovan blir därmed att det är av stor vikt vad som 

uttalats i förarbeten men också vad som framkommer av praxis på området. Många av 

                                                        
9
 Alexius Borgström, Rättsdogmatik, s. 17 ff.  

10
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 ff.  

11
 Warling-Nerep, Vad är rätt?, s. 60 ff.  
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de frågor som regleras i exempelvis SoL prövas dock inte i domstol. Det finns därmed 

sällan någon vägledande domstolspraxis. Istället blir annan typ av myndighetspraxis 

vägledande för en rättsregels närmare innebörd. Här kan exempelvis JO-beslut vara 

av stor vikt. Uttalanden från JO ska inte ses som praxis i strikt bemärkelse, men 

belyser i stor utsträckning handläggningsfrågor som inte prövas av domstol och de har 

därmed stor relevans för myndigheter i deras arbete.
12

 Det är dock av relevans att 

understryka att de JO-uttalanden som rör socialnämndernas förehavanden med den 

typ av ärenden som berörs av denna framställning sällan ger vägledning för hur 

ärenden generellt ska hanteras. Detta mot bakgrund av att omständigheterna i det 

enskilda fallet ofta är avgörande, varför de sällan kan anses allmänt tillämpliga. 

Vidare är även myndighetsrekommendationer i form av allmänna råd och handböcker 

av vikt för tillämpningen av regleringar inom det socialrättsliga området. Sådana råd 

och rekommendationer är dock inte rättsligt bindande men ges inom ämnesområdet 

trots detta en betydande roll. De används som vägledning av hur författningar ska 

tolkas i syfte att bidra till en mer homogen tillämpning av rätten.
13

 I denna uppsats 

används därmed, utöver författningar och förarbeten, sådan myndighetspraxis som 

källor. I viss mån används även doktrin men det kan konstateras att de frågor som 

denna uppsats avser att undersöka inte behandlats i någon större utsträckning inom 

den rättsvetenskapliga forskningen.  

 

I uppsatsen hänvisas i vissa frågor och avseenden även till statistik och rapporter från 

myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen och IVO. Dessa källor är i enlighet med 

resonemanget ovan inte att se som traditionellt juridiska och används inte heller som 

källa till hur regleringar på området ska eller bör tolkas, utan snarare källor som visar 

vilket resultat och vilka konsekvenser de rättsliga regleringarna kan få. 

 

1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på barn som placerats i familjehem och HVB. Det är 

därför av vikt att understryka att den reglering som styr kontroll och tillsyn av de två 

boendeformerna till viss del även omfattar andra typer av boenden för samma 

målgrupp. För barn som placeras i enlighet med 3 § LVU och behöver stå under 

                                                        
12

 Bernitz, Finna rätt, s. 141.  
13

 Bernitz, Finna rätt, s. 52.  
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särskild tillsyn finns boenden driva av Statens institutionsstyrelse (SiS-hem). Sådana 

boenden faller definitionsmässigt inom begreppet HVB men ska i enlighet med 6 kap. 

3 § SoL tillhandahållas av staten. Mot bakgrund av skillnaderna i huvudmanna-

ansvaret mellan sådana boenden och HVB respektive familjehem omfattas 

placeringarna i SiS-hem inte av denna framställning. Insatsen familjehem 

förekommer även i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Placeringar med stöd av LSS sker dock alltid på frivillig väg och syftar inte till 

att skydda barnet eller läka en bristfällig hemmiljö. En placering enligt LSS grundar 

sig i att barnet eller den unga bedöms ha så svåra funktionshinder att det trots 

stödinsatser från socialnämnden inte anses kunna bo kvar i sitt ursprungshem.
14

 

Utöver detta rymmer definitionen av familjehem även jourhem. Sådana boenden är 

avsedda för tillfälliga placeringar i väntan på en mer långsiktig placering.
15

 Inte heller 

dessa boendeformer kommer att omfattas av granskningen i denna framställning på 

grund av de olika behov som ligger till grund för beslutet om placering, respektive 

tillfälligheten i den sistnämnda placeringsformen.   

 

1.5  Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt. I detta förevarande kapitel beskrivs ämne, syfte och 

frågeställningar, metod och material samt avgränsningar. Kapitel två kommer att ge 

en beskrivning av de senaste årens regleringsutveckling, samt en övergripande 

sammanfattning av de nu aktuella förslagen om förändring. Inom ramen för kapitlet 

kommer även en bakgrund till hur barns rätt kommer till uttryck i internationell och 

nationell rätt att ges, samt en redogörelse för under vilka omständigheter 

socialnämnden kan besluta om placering utanför det egna hemmet i enlighet med SoL 

och LVU. Kapitel tre och fyra kommer därefter att behandla uppsatsens centrala 

frågeställning. Hur socialnämndens kontrollansvar avseende barn som placerats i 

familjehem och HVB ser ut och hur IVO:s uppdrag avseende tillsyn av sådana 

verksamheter samt kommunernas arbete med barnavårdsärenden är formulerat. Inom 

ramen för dessa kapitel kommer därutöver skillnaderna i denna reglering avseende 

familjehem och HVB att analyseras, samt vidare redogöra för och diskutera de 

föreslagna förändringarna och bakgrunden till dessa. Diskussionerna baseras på mina 

                                                        
14

 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 25. 
15

 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 79.  
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subjektiva uppfattningar avseende hur de nu lagda förslagen om förändring kan tänkas 

förbättra situationen för barn och unga placerade i familjehem eller HVB.  

 

Uppsatsen avslutas därefter med en diskussion i kapitel fem av vad jag efter att ha 

skrivit denna uppsats anser vara de huvudsakliga problemområdena inom 

samhällsvården för barn och unga. Diskussionen utgår även där från de nu aktuella 

förslagen om förändring och hur de förhåller sig till de identifierade problem-

områdena, samt dagens samhällsförändringar. Även i denna del baseras diskussionen 

på min egen analys och subjektiva uppfattning. Detta efterföljs av slutord och 

framtidsutsikter i kapitel 6. 
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2. Bakgrund  

2.1  Samhällsvården för barn och unga – ett område i utveckling 

Som angivits ovan har det under senare år har det vidtagits en rad åtgärder i syfte att 

stärka barnrättsperspektivet inom den svenska nationella lagstiftningen när det gäller 

barn och unga som placerats utanför det egna hemmet. Genom ett flertal lagändringar 

har bland annat kontrollen och tillsynen av barn och unga placerade inom 

samhällsvård successivt förändrats och barn och ungdomars rätt att komma till tals i 

ärenden som rör dem har utvidgats.
16

 Som nämnts i det inledande kapitlet av denna 

uppsats har den reglering som styr kontroll och tillsyn av HVB dock skärpts i större 

utsträckning än den motsvarande för familjehem. Inom ramen för Upprättelse-

utredningen belystes detta vidare och problematiserades mot bakgrund av att vissa 

trender inom familjehemsvården gjort att familjehem idag anses ha profession-

aliserats, vilket bidragit till att familjehemsvården i allt större utsträckning kan anses 

likna HVB-vården. Bakgrunden till detta är bland annat att det blivit vanligare att 

barn och unga med viss beteendeproblematik placeras i familjehem och att det är mer 

vanligt förekommande att ett större antal barn och unga placeras i samma familjehem. 

Dessa faktorer anses ställa högre krav på de som tar emot placeringen. Vidare angavs 

att detta bidragit till en ökad andel privata familjehemsverksamheter, så kallade 

konsulentverksamheter.
17

 Konsulentverksamheter är huvudsakligen privata företag 

och fungerar som en tredje part mellan socialnämnden och det faktiska 

familjehemmet. Konsulentverksamheterna rekryterar familjehem, utreder deras 

lämplighet och presenterar presumtiva familjer för socialnämnden när behov om 

placering i familjehem uppstår. Utöver detta kan konsulenterna vara behjälpliga med 

handledning, råd och stöd till de familjehemsföräldrar som tar emot ett barn eller en 

ungdom.
18

 

 

Att familjehemsvården professionaliserats, och genom denna utveckling kan anses 

likna HVB-vården, har belysts även i ett delbetänkande till utredningen om 

tvångsvård för barn och unga (SOU 2014:3). Där presenteras delvis förslag om en ny 

placeringsform för den nämnda målgruppen, samt förslag om utveckling av 

framförallt de regler som styr kontroll och tillsyn av familjehem. Dessa förslag 

                                                        
16

 Jämför bland annat prop. 2008/09:160 och 2012/13:10. 
17

 SOU 2011:9 s. 272 f. 
18

 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 81 f.  
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kommer att behandlas vidare i relevanta delar här nedan. Inom ramen för den nämnda 

utredningens slutbetänkande (SOU 2015:71) lämnades vidare förslag som kan komma 

att påverka kontrollen av samhällsvården för barn och unga. Även dessa förslag 

kommer att redogöras för i relevanta delar här nedan. Syftet med denna utredning, 

vars slutbetänkande lämnades till regeringen i juni 2015, har ytterst varit att 

ytterligare stärka barnrättsperspektivet och inom den sociala barn- och 

ungdomsvården.
19

  

 

Den 5 november 2015 presenterades ytterligare förslag om förändringar i den 

reglering som rör placering av barn och unga. I proposition 2015/16:43 ”Stödboende 

– en ny placeringsform för barn och unga” föreslås en ny boendeform för framförallt 

äldre ungdomar, huvudsakligen mellan 17-20 år. Förslaget om dessa så kallade 

stödboenden lades fram först i SOU 2014:3
20

 och fick därefter genomslag i den nu 

nämnda propositionen. Skälet för förslaget är att man ansett att det finns ett behov om 

mindre ingripande insatser än placering i HVB för ungdomar som är så pass mogna 

att familjehemsvård inte bedöms som lämplig. Vidare anges att kommunerna med 

sådana boenden lättare kan möta behoven hos de enskilda ungdomarna och träna dem 

för ett framtida vuxenliv. Placering i sådana stödboenden ska enligt den ovan nämnda 

propositionen endast anses lämpligt för ungdomar som fungerar bra socialt och som 

bedöms ha ett mindre eller inget direkt vårdbehov. En annan tänkbar grupp är 

ensamkommande flyktingbarn, samt unga med en i och för sig komplicerad 

familjesituation men som inte bedöms aktualisera HVB-vård.
 21

 Mot bakgrund av att 

dessa stödboenden inte innebär någon direkt vård av den placerade ungdomen 

kommer de inte bemannas på samma sätt som HVB, vilket beräknas bidra till 

minskade kostnader för kommunerna.
22

 Dessa verksamheter ska, i likhet med de 

regler som avser HVB vilka kommer att redogöras för här nedan, omfattas av IVO:s 

tillsyn och tillståndsprövning, samt den löpande kontrollen och uppföljningen som 

ankommer på kommunernas socialnämnder.
23

 Lagförslagen från denna proposition 

kommer med störta sannolikhet att träda i kraft den 1 januari 2016. 

                                                        
19

 SOU 2015:71 s. 39. 
20

 SOU 2014:3 s. 256 ff.   
21

 Prop. 2015/16:43 s. 37 f.  
22

 Prop. 2015/16:43 s. 59 f.  
23

 Prop. 2015/16:43 s. 42 f.  
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2.1.1  Trender inom samhällsvården för barn och unga 

Sedan början av 1990-talet har det funnits en tydlig ambition från kommunerna att 

minska placeringarna på institution, det vill säga HVB eller SiS-hem genom att i 

större utsträckning använda öppna insatser och familjehemsplaceringar.
24

 Som nämnts 

ovan var familjehemsvård den vanligaste vårdformen för barn och unga under 2013. 

Socialstyrelsens rapport visar vidare att det var ett faktum oavsett om den rättsliga 

grunden för placeringen var SoL eller LVU.
25

 Det måste dock observeras att 

placeringarna i HVB därefter under 2000-talet stadigt ökat, framförallt avseende 

placeringar inom gruppen pojkar 13-17 år. En bidragande orsak till detta anges vara 

den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn. Ansvaret för placeringen 

av denna grupp ankommer på kommunerna och den vanligaste boendeformen är HVB 

med stöd av SoL.
26

 Mot bakgrund av den tilltagande strömningen av ensam-

kommande flyktingbarn har behovet av placeringsalternativ och -platser ökat, och det 

beräknas fortsätta öka. Trycket ligger främst på HVB mot bakgrund av att de flesta 

ensamkommande barnen placeras i sådana boenden. Detta är delvis bakgrunden till 

förslaget om så kallade stödboenden. Ensamkommande flyktingbarn har bedömts ha 

annorlunda behov än de som vanligtvis föranleder HVB-vård. Stödboenden bedöms 

kunna anpassas bättre till deras situation och göra det lättare för dem att anpassa sig 

till samhället.
 27

  

 

Som nämnts ovan har det vidare skett en kraftig privatisering inom familje-

hemsvården och detsamma gäller HVB-vården, även om kommunala HVB under 

senare tid ökat i och med kommunens ansvar för de ensamkommande flykting-

barnen.
28

 Vidare anges i delbetänkandet till utredningen om tvångsvård för barn och 

unga (SOU 2014:3) att de kommunala kostnaderna för placering av barn och unga 

under 2000-talet ökat. En del i denna ökning anges bland annat vara att kommunerna 

idag i större utsträckning anlitar privata verksamheter när de har att placera ett barn 

eller en ungdom utanför det egna hemmet.
29

 Ytterligare något som här måste 

uppmärksammas är att kommunerna sedan länge haft svårigheter med att rekrytera 

                                                        
24

 SOU 2014:3 s. 96.  
25

 Socialstyrelsen, Insatser för barn och unga 2013, s. 28.  
26

 Socialstyrelsen, Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, s. 117 f. 
27

 Prop. 2015/16:43 s. 33 ff.  
28

 Socialstyrelsen, Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, s. 119 f. 
29

 SOU 2014:3 s. 108 ff.  
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just familjehem. I en granskning av riksdagens revisorer i början av 2000-talet 

belystes att det idag mer omfattande uppdraget att vara familjehem också bidragit till 

att färre är villiga att ta på sig ett sådant ansvar. Granskningen visade att detta gällde 

generellt för barn och unga inom alla åldrar men framförallt tonåringar.
30

 I SOU 

2014:3 anges vidare att den ökade privatiseringen inom familjehemsvården också 

bidragit till svårigheterna för kommunerna att själva rekrytera familjehem. Där 

konstateras att presumtiva familjehem hellre vänder sig till konsulentverksamheter än 

direkt till kommunerna, bakgrunden till detta anges vara det ökade stödet 

konsulenterna bistår familjehemmen med men också mer förmånliga ekonomiska 

villkor.
31

 

 

2.2 Barns rätt 

Efter ratificeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)
32

 

har den nationella lagstiftningen rörande barns rättigheter successivt antagit en mer 

tydlig barnrättsambition. Av 1 kap. 2 § 5 st. Regeringsformen (1974:52) (RF) följer 

att ”det allmänna har att verka för att barns rätt tas till vara”. Utöver detta kommer 

samhällets ansvar för barn och unga till uttryck genom både SoL och LVU.
33

 

Socialnämndens övergripande ansvar för barn och unga följer av 5 kap. 1 § SoL, 

regleringen anger bland annat att nämnden har att se till att barn och unga växer upp 

under goda och trygga förhållanden, samt att uppmärksamma och ge nödvändigt stöd 

till dem som riskerar att fara illa. Det är således socialnämnden i den kommun där 

barnet befinner sig som är skyldig att värna om dess skydd och vidta de åtgärder som 

anses nödvändiga för att tillgodose en god uppväxtmiljö. Ansvaret för att så sker 

ankommer på kommunen och uppgifterna ska fullgöras av den eller de nämnder som 

kommunen bestämmer, jämför 2 kap 4 § SoL. Här måste uppmärksammas att det inte 

ställs något rättsligt krav på att varje kommun måste ha en socialnämnd. Kravet är 

dock att den eller de nämnder som utses har den kunskap som krävs för att kunna 

verkställa det ansvar som åligger dem enligt SoL.
34

  

                                                        
30

Familjehemsvården, Riksdagens revisorers rapport 2001/02:16 s. 48 f.  
31

 SOU 2014:3 s. 22. 
32

 Konventionen är att folkrättsligt bindande dokument som ratificerades av den svenska regeringen år 

1990. Den är dock inte inkorporerad i svensk rätt så som lag utan är antagen genom en 

transformeringsmetod, den nationella lagstiftningen ska således ändras och utformas så att den speglar 

konventionens bestämmelser.    
33

 Leviner, Rättsliga dilemman, s. 21. 
34

 Clevesköld, Lundgren & Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s. 41 ff. 
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I en diskussion avseende barns rätt till en god uppväxtmiljö måste även föräldrarnas 

rättigheter som vårdnadshavare belysas. Dessa regleras i huvudsak av Föräldrabalken 

(1949:381) (FB) och förstärks vidare av den Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)
35

. I 

konventionens artikel 8 stadgas alla människors rätt till privat- och familjeliv, och att 

denna rätt inte får inskränkas annat än i vissa undantagsfall. Inom EKMR, 

Barnkonventionen och den svenska nationella lagstiftningen råder utöver detta en 

stark presumtion om att barn i största möjliga mån ska bo och växa upp tillsammans 

med sina föräldrar. I detta finns således en viss intressekonflikt. Å ena sidan står 

barnets enligt rättsordningen uttryckta rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 

vilket således innebär att de inte ska behöva växa upp i en hemmiljö som kan vara 

skadlig, jmf. 6 kap. 1 § FB. Å andra sidan står föräldrarnas rätt som vårdnadshavare 

och rätt till skydd för privat- och familjeliv. Denna konflikt förefaller skapa en för 

socialnämnden svår balansgång i fråga om vilket intresse som ska väga tyngst när det 

gäller beslut om eventuella insatser rörande barnet,
36

 exempelvis vid beslut om att 

placera ett barn eller en ungdom utanför det egna hemmet. 

 

Vid beslut om placering i enlighet med både SoL och LVU har barnets 

vårdnadshavare kvar sin juridiska vårdnad om barnet. Rätten att bestämma i frågor 

avseende barnet skiljer sig dock åt beroende på grunden för placeringen. Exempelvis 

har vårdnadshavarna vid vård enligt SoL kvar sin beslutanderätt i frågor av större 

betydelse för barnets framtid, medan den vid en placering enligt LVU ankommer på 

socialnämnden, jämför 11 § LVU. Frågor gällande den dagliga omsorgen går vid ett 

beslut om placering över på familjehemsföräldrarna respektive personalen vid HVB.
37

  

 

2.3 Förutsättningar för placering utanför hemmet i enlighet med SoL 

och LVU 

Socialnämnden har enligt 6 kap. 1 § 1 st. SoL en skyldighet att se till att den som 

behöver placeras i familjehem eller HVB. En placering i sådana boenden kan 

                                                        
35

 EKMR är sedan 1995 inkorporerad i svensk rätt så som lag enligt lag (1994:1219) om den 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.   
36

 Leviner, Rättsliga dilemman, s. 21 f.  
37

 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 134 f.  
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aktualiseras i enlighet med 5 kap. 1 § 6 strecksatsen SoL om socialnämnden ser att ett 

barn eller en ungdom löper risk att utvecklas ogynnsamt och därmed är i behov av 

vård eller boende utanför det egna hemmet. En förutsättning för en sådan åtgärd är att 

placeringen ska vara motiverad med hänsyn till barnets bästa. Det följer av både SoL 

och LVU att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om vård- eller behandlings-

insatser av barn och unga.
38

 Principen om barnets bästa härstammar från artikel 3 

Barnkonventionen, vilken något förenklat anger att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid beslut som rör barnet. Principen är inte vidare definierad i lagstiftningen 

mot bakgrund av att det är ett subjektivt begrepp, bedömningen måste således utgå 

från det enskilda barnets behov.
39

 Vissa särskilda faktorer att beakta i bedömningen 

har dock kommit till uttryck i proposition 2002/03:52 ”Stärkt skydd för barn i utsatta 

situationer m.m.”. Där framgår bland annat att barnets inställning, identitet, skydd och 

säkerhet är faktorer som ska ligga till grund för bedömningen.
40

 Det går således inte 

att konkretisera vad barnets bästa är, men då både SoL och LVU anger att barnets 

bästa ska vara avgörande vid beslut avseende barnet kan konstateras att den nationella 

lagstiftningen på området går ett steg längre än Barnkonventionen. Detta speglar den 

alltmer framträdande barnrättsambitionen inom den svenska rätten. 

 

Ett beslut om placering av ett barn eller en ungdom för vård eller boende ska 

företrädesvis tas i samförstånd med barnets vårdnadshavare, och om barnet är över 15 

år även med denne själv. Av 3 kap. 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser ska 

företas i samförstånd med den enskilde, vilket i ärenden gällande barn omfattar både 

barnet och dess föräldrar. Placeringar i enlighet med SoL betecknas som bistånd och 

beslutas i enlighet med 4 kap. 1 § SoL. Socialnämnden har dock i sitt arbete med barn 

och unga att prioritera stödinsatser som kan kombineras med boende i det egna 

hemmet. Som nämnts ovan är även grundinställningen i svensk lagstiftning att barn 

och unga ska växa upp med sina biologiska föräldrar, vilket även kommer till uttryck i 

artikel 7 Barnkonventionen. Barn och unga får därmed under endast vissa särskilda 

omständigheter skiljas från sina föräldrar.
41

  

 

                                                        
38

 Jämför 1 kap. 2 § 2 st. SoL och 1 § 5 st. LVU. 
39

 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 29 f.  
40

 Prop. 2002/03:53 s. 76 f.   
41

 Singer, Barnets bästa, s. 214 f.  
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Huvudprincipen i socialnämndens arbete är som sagt att all behövlig hjälp ska ges 

med de berördas samtycke. För det fall socialnämnden inte erhåller samtycke från de 

berörda parterna, eller om frivilliga insatser bedöms vara otillräckliga, har nämnden 

trots detta befogenheter att ingripa. I sådana situationer kan vård aktualiseras i 

enlighet med LVU och då i form av tvångsvård.
42

 Grundläggande för beslut om vård 

enligt LVU är att det ska finnas en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 

skadas på grund av vissa i lagen angivna allvarliga situationer. Det är här av vikt att 

understryka att LVU anses vara en skyddslag för barn i den bemärkelsen att vården 

bereds för att skydda barnet.
43

 Grunder för vård i enlighet med LVU är att skydda 

barnet från antingen en skadlig miljö, de så kallade ”miljöfallen” (2 § LVU) eller eget 

destruktivt beteende, de så kallade ”beteendefallen” (3 § LVU). Genomförandet av 

vård enligt denna lag ska även de i enlighet med 1 § 1 st. LVU företas i samförstånd 

med det enskilda barnet och dess föräldrar och med respekt för den enskildes 

integritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42

 Prop. 1989/90:28 s. 38.   
43

 Singer, Barnets bästa, s. 215 f. 
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3. Socialnämndens ansvar att kontrollera och följa upp vården av 

barn och unga i familjehem och HVB  

3.1  Val av placeringsform  

Ansvaret för att rekrytera familjehem och HVB ankommer enligt 6 kap. 2 § SoL på 

kommunerna. Enligt 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:11 har 

socialnämnden att kartlägga och analysera behovet av sådana boenden för barn och 

unga. Inom ramen för detta har nämnden även att vidta de åtgärder som krävs för att 

säkerställa tillgången av sådana boenden som erbjuder en trygg, säker och 

ändamålsenlig vård präglad av kontinuitet. 

 

Att familjehemsplaceringar är det vanligast förekommande placeringsformen beror 

bland annat på att det sedan länge presumerats vara den mest lämpliga vårdformen för 

barn och unga, något som kom till uttryck redan i propositionen till gamla 

socialtjänstlagen (1980:620). Där gjordes bedömningen att barn och unga i sådana 

placeringar fick en mer naturlig anknytning till vuxna föräldraersättare, vilket ansågs 

skapa bättre förutsättningar för en god känslomässig kontakt och trygga relationer.
44

 

Denna presumtion står sig än idag
45

 men det måste beaktas att socialnämnden inför ett 

beslut om placering alltid har att göra en bedömning avseende hur barnets vårdbehov 

korresponderar med förutsättningarna i det tilltänkta hemmet.
46

 Socialstyrelsen har 

därför i sina allmänna råd betonat vikten av att inte omedelbart utesluta andra 

placeringsalternativ, exempelvis HVB. Om vårdbehovet hos det enskilda barnet bättre 

korresponderar med förutsättningarna hos ett HVB anses det således mer lämpligt att 

barnet placeras där direkt, detta för att inte barnet ska lida skada, men också för att 

utnyttja samhällets resurser på ett effektivt sätt.
47

 

 

3.1.1  Principer av betydelse vid val av placeringsform  

Vad socialnämnden har att beakta när den ska besluta om vilken placeringsform som i 

det enskilda fallet är mest lämplig är att barnet eller den unga i boendet ska beredas 

god vård, jämför 6 kap. 1 § 2 st. SoL. De krav som ställs om god vård i SoL omfattar 

                                                        
44

 Prop. 1979/80:1 s. 307 
45

 SOSFS 1997:15 s. 60 f. 
46

 Jmf. 5 kap. 1 § 1 st. SOSFS 2012:11  
47

 SOSFS 1997:15 s. 62. 
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även barn och unga som omhändertagits av samhället genom tvångsvård, jämför 10 § 

2 st. LVU. Begreppet finns inte vidare definierat i lagstiftningen men har i förarbeten 

konkretiserats i tre grundläggande principer: kontinuitet, flexibilitet och närhet.
48

  

 

Enligt Titti Mattsson som skrivit om dessa frågor
49

 innebär Kontinuitetsprincipen att 

barnet och dess vårdnadshavare ska kunna känna trygghet och förtroende till den 

socialnämnd och socialsekreterare som är involverad i ärendet rörande barnet. I 

största möjliga mån ska det därför eftersträvas att samma socialsekreterare handlägger 

ett ärende under hela tiden för den aktuella placeringen, detta oavsett om vårdbehovet 

hos barnet förändras över tid och boendeformen ändras därefter. Flexibilitetsprincipen 

innebär att den vård och det stöd som ges barnet och dess föräldrar ska anpassas efter 

det enskilda barnet. Barnets individuella behov ska vara utgångspunkten för den vård 

som ges och om behovet succesivt ändras ska vården och behandlingen förändras i 

samma takt. Socialnämnden förutsätts genom denna princip vara lyhörd för inför 

barnets och föräldrarnas behov och intressen. Närhetsprincipen innebär att det ska 

eftersträvas att barnet placeras i ett boende i nära anslutning till det egna hemmet. 

Som regel bör en placering ske inom samma kommun i vilken ursprungshemmet 

finns. Bakgrunden till detta är att barnet trots en placering ska kunna ha en nära och 

god kontakt med sina närstående och andra anhöriga. Till detta finns dock vissa 

undantag, exempelvis om barnet flyttas på grund av vanvård i sin hemmiljö kan det 

vara befogat att familjehemmet eller HVB är lokaliserat längre bort från dess 

ursprungshem för att de ska kunna bygga en tryggare hemmiljö.  

 

3.1.2  Definitionen av HVB och familjehem 

Definitionen av HVB följer av 3 kap. 1 § 1 st. Socialtjänstförordningen (2001:937) 

(SoF). Där framgår att HVB är ett hem i kommunal eller privat regi som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med boende. För det fallet att hemmet 

drivs i enskild regi ska det även bedrivas yrkesmässigt. Begreppet yrkesmässigt har 

definierats som en verksamhet vilken bedrivs kontinuerligt och i förvärvssyfte.
50

 

Begreppen vård och behandling finns inte definierade i lagstiftningen. Av 

Socialstyrelsens allmänna råd följer dock att det med vård avses omvårdnad, stöd eller 

                                                        
48

 Prop. 1979/80:1 s. 213 f. 
49

 Mattson, Barnet som subjekt och aktör, s. 109. 
50

 Prop. 1996/97:124 s. 146. 
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fostran och att det med behandling avses åtgärder som vidtas i syfte att läka eller 

reducera hos individen identifierade problem.
51

  

 

Definitionen av familjehem följer av 3 kap. 2 § SoF. Där framgår att det ska vara ett 

enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård 

och fostran och inte bedrivs yrkesmässigt. Vad stadigvarande vård och fostran innebär 

finns inte vidare definierat i lagstiftningen, men det ges visst stöd för att 

stadigvarande bör vara mer än sex månader. Bedömningen grundar sig i det faktum 

att jourhemsplaceringar anses tillfälliga och har en bortre tidsgräns om sex månader.
52

  

 

Den huvudsakliga skillnaden avseende dessa typer av boendeformer är som sagts 

ovan att familjehem inte får bedrivas yrkesmässigt. Vidare följer även av 

definitionerna att HVB är boenden för vård eller behandling, medan familjehems-

placeringar är avsedda för vård och fostran. Ansvaret för vården och den behandling 

barnet eller den unge erhåller i HVB ankommer även till viss del på personalen i 

hemmet. För vård i familjehem ankommer ansvaret för de insatser barn och unga har 

rätt till på socialnämnden medan den dagliga vården ska utföras av familjehems-

föräldrarna, detta kommer att utvecklas vidare här nedan.  

 

3.2  Initial kontroll av HVB och familjehem 

3.2.1  Kontroll av HVB innan beslut om placering 

Det har under en längre tid varit en trend inom institutionsvården, det vill säga HVB, 

att boendena i större utsträckning bedrivs av en privat aktör.
53

 Oavsett om ett HVB 

bedrivs av kommunen eller i privat regi omfattas de alltid HVB av 3 kap. 3 § SoL. 

Där framgår att insatserna ska vara av god kvalitet, att personalen ska ha relevant och 

lämplig utbildning, samt att de systematiskt ska utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet. HVB kan ha olika inriktningar och när det gäller boenden för barn och unga 

är den vanligaste gruppen för placering ungdomar med psykosocial problematik och 

ensamkommande flyktingbarn.
54

 För en placering i HVB har socialnämnden att 

ansöka hos föreståndaren för verksamheten om inskrivning. Till sin ansökan ska 
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 SOSFS 2003:20 s. 1.  
52

 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 69. 
53

 Sallnäs, Institutionsvård av barn och ungdomar, s. 52 f.  
54

 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 98 f.  
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socialnämnden bifoga sin utredning avseende barnet i enlighet med 3 kap. 12 § SoF. 

Föreståndaren har därefter att i enlighet med 3 kap. 11 § SoF att utreda huruvida det 

aktuella boendet korresponderar med det enskilda barnets vårdbehov. 

 

I enlighet med 3 kap. 4 § SoF ska verksamheten vid ett HVB bedrivas i nära 

samarbete med den socialnämnd som har det yttersta ansvaret för att barnet eller den 

unga får de insatser den behöver. Personalen vid ett HVB har dock även de ett ansvar 

för vården och behandlingen som det placerade barnet eller ungdomen erhåller. Mot 

denna bakgrund ställer SoF vissa krav på verksamheten och även personalen samt 

föreståndarens kompetens, jämför 3 kap. 5 § SoF. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, 

2 kap. 1 § SOSFS 2003:20 förutsätts föreståndaren ha en relevant högskoleutbildning, 

av de allmänna råden till bestämmelsen anges att utbildningen bör motsvara 180 

högskolepoäng enligt dagens system. Föreståndaren för ett HVB som bedriver 

verksamhet för personer under 18 år har utöver detta en skyldighet att innan 

anställning av personal utföra en obligatorisk kontroll i polisens belastningsregister, i 

enlighet med 1 § lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för 

vård eller boende som tar emot barn. Även den övriga personalen vid ett HVB som 

ger vård och behandling ska enligt 2 kap. 2 § SOSFS 2003:20 ha relevant utbildning 

och kunskap om aktuella behandlingsmetoder. Vidare så ska verksamheten utformas 

på ett sätt som gör att den som placeras där upplever sin vistelse som meningsfull, att 

den enskildes integritet respekteras samt att insatserna som ges ska anpassas efter den 

enskildes behov och förutsättningar, jämför 3 kap. 4 § SoF. Utöver detta anges i 2 

kap. 3 § SOSFS 2003:20 krav om att det vid HVB för barn ska ha personal i sina 

lokaler dygnet runt. Dessa krav måste vara uppfyllda för att en enskild eller en 

kommun ska få bedriva HVB. 

 

3.2.2  Kontroll av familjehem innan beslut om placering 

Gällande familjehemmen ser kontrollen annorlunda ut. Innan ett beslut om placering i 

familjehem har socialnämnden att utreda förutsättningarna i det enskilda hemmet. Av 

6 kap. 6 § 2 st. SoL följer att socialnämnden inte får placera ett barn eller en ungdom i 

familjehem utan att en sådan utredning företagits. Syftet med denna utredning är att 
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bedöma huruvida det aktuella hemmet är lämpligt som familjehem.
55

 Vad som ska 

ligga till grund för socialnämndens utredning av ett presumtivt familjehem framgår av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Av 4 kap. SOSFS 2012:11 följer bland 

annat att nämnden har att utreda de generella förutsättningarna för det enskilda 

hemmet att ta emot barn, och för det fallet att ett specifikt barn finns i åtanke, 

hemmets förutsättningar för att ta emot just det barnet. Utredningen ska som särskild 

utgångspunkt se till huruvida det förekommit våld i nära relationer, andra typer av 

brottslig verksamhet och eventuella missbruk i det enskilda hemmet. Inom ramen för 

utredningen har socialnämnden även att göra intervjuer med föräldrarna i det tilltänkta 

familjehemmet och göra hembesök. Dessa uppgifter ska därefter sammanställas i den 

familjehemsutredning som avgör huruvida hemmet anses lämpligt eller inte.
56

 Av 

Socialstyrelsens allmänna råd framgår vidare att socialnämnden i sin utredning bör 

hämta in uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister, detta 

är dock inte ett obligatorium.
57

 En placering i familjehem får således inte företas utan 

att förhållandena i det tilltänkta hemmet är utretts av en socialnämnd enligt ovan. Det 

generella utredningsansvaret för socialnämnden följer av 11 kap. 1 § SoL men det 

finns ingen specifik regel avseende hur utredningen av just familjehem ska bedrivas. 

Vidare föranleder inte utredningen något beslut om att familjehemmet i fråga anses 

godkänt, utan godkännandet innefattas i nämndes beslut om placering i det aktuella 

hemmet. Att något formellt beslut inte fattas innebär således att ett hem vilket 

underkänns i utredningen inte heller har möjlighet att överklaga socialnämndens 

bedömning.
58

  

 

Enligt ett beslut från JO är det inte tillåtet att lämna över skyldigheten att utreda 

exempelvis familjehem på privaträttsliga objekt.
 
JO uttalade att sådana utredningar 

ansågs innefatta myndighetsutövning och att en delegation från nämnden om att 

överlämna utredningsansvaret till en privat aktör skulle stå i strid med 12 kap. 4 § 2 

st. RF.
59  

Att utredningsansvaret inte kan delegeras till privaträttsliga objekt är av 

relevans mot bakgrund av den utveckling med privata verksamheter som skett inom 

                                                        
55 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 81 f.  
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 4 kap. 1 – 8 §§ SOSFS 2012:11. 
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 SOSFS 2012:11 s.7.  
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 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 86 f.  
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 Se vidare JO-beslut 2001/02:JO1 s. 250 Dnr 2598-2000 och 2617-2000. I JO:s beslut hänvisas i detta 

avseende till 11 kap. 6 § 3 st. RF, lagen ändrades dock under 2012 och bestämmelsen kommer därefter 

till uttryck i 12 kap. 4 § RF.  
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familjehemsvården. Detta betonades vidare även i de förarbeten som låg till grund för 

bestämmelsen om utredningsskyldigheten av familjehem.
60

 

 

Historiskt sett har familjehem varit enskilda hem som arbetar på uppdrag av 

kommunen i enlighet med 2 kap. 5 § SoL. Idag anses familjehemsverksamheten dock 

ha förstärkts genom att allt fler familjehem har så kallade konsulentstöd. Vid en 

placering i ett familjehem med konsulentstöd ankommer som nämnts ovan fortfarande 

utredningsansvaret av ett presumtivt familjehem på socialnämnden. Av Social-

styrelsens handbok gällande barn och unga i familjehem eller HVB framgår vidare att 

ansvaret för vården av den som placerats i enlighet med 6 kap. 1 § 2 st. SoL även det 

ankommer på socialnämnden vid rekrytering genom konsulentverksamheter. 

Konsulentverksamheterna kan ytterst vara behjälpliga med det råd och stöd 

socialnämnden annars har att bistå familjehemsföräldrarna i enlighet med 6 kap. 7 a § 

SoL.
61

  

 

Socialnämnden ska i enlighet med 6 kap. 6 b § SoL ingå avtal med familjehem om 

vad som ska omfattas av deras uppdrag. Sådana avtal ska enligt proposition 

2012/13:10 ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”, som låg till grund för 

regleringen, upprättas även när ett familjehem rekryteras med konsulentstöd och även 

i de fallen ska avtalsparterna vara det faktiska familjehemmet och socialnämnden.
62

 

Syftet med sådana avtal är enligt propositionen att tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan socialnämnden och familjehemsföräldrarna. Det yttersta ansvaret för att barnet 

får de insatser den behöver ankommer på socialnämnden medan den dagliga vården 

och ansvaret för att barnet eller den unga känner sig trygga i sin placering ankommer 

på familjehemsföräldrarna. Avtalet ska bland annat reglera socialnämndens och 

familjehemmens ansvar att tillgodose barnets behov, uppgifter om omfattningen av 

uppdraget, vilken ersättning som ska utgå för placeringen och i vissa fall huruvida det 

anses lämpligt att det aktuella hemmet tar emot ytterligare placeringar.
63

 

 

Socialnämnden har numera också ett lagstadgat ansvar att i enlighet med 6 kap. 6 c § 

SoL se till att familjehemsföräldrarna erbjuds utbildning angående uppdraget att vara 
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familjehem inför mottagandet av ett barn, företrädesvis innan en placering äger rum.
64

 

Vad som här måste beaktas är att det är ett krav att socialnämnden tillhandahåller 

sådana utbildningar, men det finns inget krav på att de som tar emot barnet måste ha 

genomgått denna utbildning. Det ankommer på kommunerna själva att bestämma om 

utbildningen ska vara ett krav eller ej. Syftet med bestämmelsen var att försöka läka 

de brister i familjehemsvården som uppdagats inom bland annat Upprättelse-

utredningen.
65

  

 

Socialstyrelsen presenterade i en rapport
66

 gällande uppföljning av 2013 års 

förändringar av SoL och LVU ett resultat över huruvida bland annat bestämmelsen 

om att socialnämnden ska ingå avtal med samtliga familjehem och bistå presumtiva 

familjehemsföräldrar med utbildning fått det genomslag som avsågs. Inom ramen för 

denna uppföljning konstaterades att många kommuner upplever svårigheter med att 

ingå dessa avtal direkt med familjehemmen i de fall hemmet rekryteras genom en 

konsulentverksamhet. Det är således vanligt förekommande att avtalen ingås med 

konsulenten som mellanhand, något som lagstiftaren uttryckligen angett inte ska ske. 

Problematiken med detta anges vara att socialnämnden i de fallen ges mindre 

inflytande över utformandet av avtalet då konsulentverksamheterna ofta har utformat 

egna avtal som de vill använda. I förlängningen kan detta föranleda oklara 

ansvarsfördelningar mellan socialnämnden och de faktiska familjehemmen.
67

 Vad 

gäller skyldigheten att bistå familjehemsföräldrar med utbildning visar rapporten att 

en klar majoritet av kommunerna idag erbjuder sådana utbildningstillfällen. Vidare 

framgår att cirka 68 % av de familjehem som rekryterats sedan bestämmelsen trädde i 

kraft har genomgått en sådan utbildning.
68

 

 

3.3 Sammanfattande analys – initial kontroll av HVB och familjehem  

Utifrån vad som redogjorts för här ovan kan konstateras att de skillnader som 

föreligger avseende utbildningskrav och kontroll gällande HVB och familjehem 

bottnar i att vården ursprungligen bedrevs förhållandevis olika. Vad som dock 

framkommit är att familjehemmen idag i större utsträckning tar emot barn och unga 

                                                        
64

 Prop. 2012/13:10 s. 129.  
65

 Prop. 2012/13:10 s. 72. 
66

 Socialstyrelsen, Nya bestämmelser för den sociala barn- och ungdomsvården. 
67
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som är i större behov av behandlande insatser än tidigare. Samtidigt kan konstateras 

att föräldrarna i familjehemmen enligt nu gällande reglering inte behöver ha den 

kompetens som krävs för att svara mot dessa behov.  

 

I delbetänkandet till utredningen om tvångsvård för barn och unga (SOU 2014:3) ges 

därför förslag om att det ska vara ett krav att presumtiva familjehemsföräldrar 

genomgår en utbildning gällande uppdragets innebörd. I det nu nämnda del-

betänkandet anges att det är av vikt att de som tar emot barnet har den kompetens som 

krävs för att kunna ge barnet eller ungdomen den trygghet och det stöd den behöver.
69

 

Här måste påpekas att förslaget inte är nytt utan att det fördes fram även i 

Upprättelseutredningen.
70

 Vidare föreslås att det ska införas en bestämmelse i SoL 

som anger att det ska vara en skyldighet för socialnämnden att inhämta utdrag ur 

Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister avseende presumtiva 

familjehemsföräldrar. Som nämnts ovan finns redan uttryckligt lagstöd för en sådan 

åtgärd vad det gäller personalen vid HVB. Syftet med förslaget är att minska riskerna 

gällande vanvård av barn och unga som placeras i familjehem. Avvägningen står här 

mellan den personliga integriteten hos familjehemsföräldrarna och Sveriges 

åtaganden i enlighet med artikel 19 Barnkonventionen, vari det anges att staten har att 

se till att barn och unga inte utsätts för någon form av övergrepp. Bedömningen i den 

nu nämnda utredningen är att barn och ungas säkerhet och skydd måste anses väga 

tyngre.
71

 Detta resonemang ligger i linje med vad som låg till grund för införlivandet 

av bestämmelsen avseende obligatoriska registerutdrag för personal vid HVB.
72

 

 

I samma delbetänkande lämnas även förslag om inrättande av ett nationellt 

familjehemscentrum i syfte att stärka kvaliteten och säkerheten inom familje-

hemsvården på längre sikt. Ett sådant nationellt centrum ska genom insamling, 

strukturering och spridande av kunskap avseende familjehemsverksamheter och deras 

uppdrag bistå berörda parter med nödvändig information och kunskap. Åtgärden 

syftar i förlängningen till att öka tryggheten och säkerheten för de barn och unga som 

placeras i familjehem. Barn och ungas erfarenheter och kunskaper ska i denna del 

särskilt beaktas, men det ska även omfatta ett ansvar att ta fram material som 
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socialnämnden och familjehemsföräldrar kan använda i deras direkta kontakt med de 

placerade barnen och ungdomarna.
73

 I proposition 2015/16:43 har förslaget fått 

genomslag, dock under annorlunda premisser. Förslaget är att denna skyldighet ska 

ankomma på Socialstyrelsen och därmed inte på ett separat nationellt centrum. 

Bakgrunden till detta anges vara att Socialstyrelsen redan har ansvaret för att stödja 

kommunerna i deras arbete och kvalitetsutveckling avseende familjehemsvården 

genom att utveckla kunskapsstöd och föreskrifter. Därmed är det enligt lagstiftaren 

mer lämpligt att inom ramen för lagstiftningen förtydliga och förstärka Social-

styrelsens ansvar på området än att inrätta ett nationellt familjehemscentrum. 

Motiveringen till förslaget är att samhället behöver satsa på att förstärka 

familjehemsvården på ett nationellt plan mot bakgrund av den centrala roll 

familjehemsvården spelar, samt på grund av att även placeringarna i familjehem 

ökar.
74

 

 

3.3.1 Diskussion – Föreslagna förstärkningar av familjehemsvården 

Som framgått ovan finns ett behov av att förstärka den reglering som idag avser 

kontroll av familjehemsvården. Främst mot bakgrund av att de regleringar som styr 

kontrollen av sådana boenden inte är lika långtgående som de gällande HVB. Trots att 

familjehemsföräldrar inte har något vårdansvar för de placerade barnen och 

ungdomarna måste det anses relevant att höja deras kompetens, exempelvis genom 

utbildning. I enlighet med resonemanget i SOU 2014:3 bör den reglering som avser 

kontroll av familjehemsvården korrespondera med det relativt omfattande uppdraget 

det är att vara familjehemsförälder idag. Trots att Socialstyrelsens uppföljning av 

bestämmelsen avseende socialnämndernas skyldighet att tillhandahålla utbildning för 

familjehemsföräldrar visar att en majoritet av kommunerna erbjuder en sådan 

möjlighet, påvisas också att samtliga familjehemsföräldrar inte genomgår sådan 

utbildning. En uttrycklig regel om att presumtiva familjehemsföräldrar ska genomgå 

en utbildning gällande uppdraget kan enligt min mening därmed anses relevant i syfte 

att ytterligare säkerställa en trygg och säker fostran för barn och unga i familjehem.   
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Gällande förslaget om att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kan 

dras en parallell till regleringen avseende HVB. Motiveringen till bestämmelsen 

gällande att en sådan kontroll skulle vara obligatorisk gällande personalen vid HVB 

var bland annat att minska riskerna för vanvård.
75

 Oavsett om vanvård av barn och 

unga i familjehem är vanligt förekommande eller ej så visade kartläggningen av 

Upprättelseutredningen att de misstänkta fallen var överrepresenterade i just 

familjehem. Vidare finns inte samma möjligheter till insyn i familjehem som HVB 

eftersom det rör sig om enskilda hem. En regel om att begära dessa utdrag gällande 

presumtiva familjehemsföräldrar är således relevant i förhållande till att ytterligare 

stärka skyddet för barn och unga i familjehem. Lagstiftningen på detta område syftar 

ytterst till att tjäna och stärka barnrättsperspektivet, i enlighet med resonemanget i 

SOU 2014:3, menar jag därmed att den personliga integriteten för familjehems-

föräldrarna i detta fall får stå tillbaka för vad som måste anses vara till förmån för 

barnen och de ungas säkerhet och intressen. 

 

Att på ett nationellt plan öka kvaliteten och kompetensen inom familjehemsvården 

måste vidare anses relevant. Familjehem är som nämnts ovan den vanligaste 

vårdformen för barn och unga och att stärka säkerheten och tryggheten i dessa 

boenden måste således anses vara av största vikt. Samhället har ett ansvar att göra sitt 

yttersta för att säkra en god fostran för de barn och ungdomar som placeras i 

familjehem. Det nu lagda förslaget om att förtydliga Socialstyrelsens ansvar att stödja 

kommunerna i deras kvalitet- och kunskapsutveckling skulle därmed kunna bidra till 

en förhöjd kompetens inom såväl socialtjänst, konsulentverksamheter och de faktiska 

familjehemmen. Något som i förlängningen sannolikt skulle bidra till en tryggare 

familjehemsvård.  

 

3.4 Socialnämndens ansvar för uppföljning av vården i HVB och 

familjehem 

Socialnämndens generella ansvar för barn som placerats i familjehem eller HVB 

framgår av 6 kap. 7 § SoL. En huvudsaklig uppgift för socialnämnden är att efter ett 

beslut om placering av ett barn eller en ungdom noga följa den vård och behandling 

som barnet erhåller, jämför 6 kap. 7 b § SoL och 13 a § LVU. Uppföljningen ska ske 
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genom personliga besök vid de hem där barnet placerats. Inom ramen för 

uppföljningen har socialnämnden att samtala med barnet, de vuxna som tagit emot 

barnet samt barnets vårdnadshavare. Vad som särskilt ska beaktas vid sådana 

kontakter är barnets hälsa, utveckling, sociala beteende och dess relation till anhöriga 

och närstående. I enlighet med 3 kap. 3 a § SoL har socialnämnden ett ansvar för att 

det finns rutiner för att upptäcka, förebygga och åtgärda missförhållanden inom deras 

arbete med barn och unga. En del i detta är att de som arbetar med exempelvis 

uppföljning av vården av placerade barn och unga ska ha relevant kunskap. Av den nu 

nämnda regeln framgår att sådana socialsekreterare ska ha socionomexamen, 

alternativt annan grundläggande utbildning som gör dem lämpliga att hantera dessa 

typer av ärenden. Den som bedriver socialtjänst och uppmärksammar 

missförhållanden som bedöms vara av allvarlig art har i enlighet med 14 kap. 7 § SoL 

ansvar att göra en så kallad Lex Sarah-anmälan till IVO. Denna skyldighet ankommer 

vid enskilda HVB på föreståndaren för boendet och vid kommunala HVB samt 

familjehem på den socialnämnd som ansvarar för placeringen.  

 

Att vården noga följs upp anses vara en av den sociala barn- och ungdomsvårdens 

viktigaste uppgifter, detta mot bakgrund av att samhället vid ett omhändertagande tar 

över ansvaret för barnets vård och fostran.
76

 Bestämmelsen om uppföljning av vården 

kom tidigare till uttryck i SoF men flyttades genom en lagändring år 2013 till SoL 

respektive LVU i syfte att ge dem en mer framträdande position och stärka 

barnrättsperspektivet.
77

 Bakgrunden till detta var att det i utredningar, exempelvis 

Upprättelseutredningen, och rapporter framkommit att uppföljningen av den sociala 

barn- och ungdomsvården varit bristfällig. Som exempel visade länsstyrelsernas 

nationella granskning 2006-2007 av familjehem att de barn och unga som placerats i 

sådana boenden sällan fick besök av deras socialsekreterare, samt att kontinuiteten av 

besöken varierade beroende på den geografiska placeringen av familjehemmet.
78

 

Ytterligare problemområden som uppmärksammades var bland annat att 

kommunikationen visserligen fungerade väl med de vuxna vid boendet men att barn 

och unga i HVB sällan själva fick komma till tals.
79
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3.4.1 Särskilda socialsekreterare  

I samband med att de ovan angivna bestämmelserna angående den generella 

uppföljningen av vården flyttades från SoF till SoL respektive LVU genomfördes 

ytterligare en lagändring i syfte att råda bot på den problematik som beskrivits ovan. I 

den nya bestämmelsen, 6 kap. 7 c § SoL, anges att varje barn som är placerat i 

familjehem eller HVB ska ha en särskild utsedd socialsekreterare som har ansvar för 

kontakten med denne. Ansvaret för att en sådan särskild socialsekreterare utses 

ankommer på socialnämnden.
80

 Rollen för socialsekreteraren är i huvudsak att 

tillvarata barnets intressen, varför personen som utses företrädesvis ska vara en annan 

än den tjänsteman som har hand om frågor som rör utförandet och villkoren för 

placeringen i övrigt. Det finns inget krav om det ska vara en tjänsteman som inte alls 

varit delaktig i utredningen av ärendet, men det är eftersträvansvärt att den har en 

självständig ställning till den övriga uppföljningen av vården. Socialsekreteraren har 

att vara lyhörd och uppmärksam för vad som är det enskilda barnet eller ungdomens 

vilja och önskemål avseende placeringen och hur den är utformad.
81

  

 

Vid införandet av den aktuella bestämmelsen om särskilda socialsekreterare var 

förslaget att besökens kontinuitet skulle framgå av lagstiftningen och att de skulle ske 

fyra gånger per år. Förslaget möttes dock av kritik från flertalet remissinstanser på 

grund av att det ansågs vara alldeles för detaljerat och begränsande.
82

 Därmed anger 

lagen inte något minimikrav om hur många gånger per år varje barn ska få besök av 

sin socialsekreterare. Viss vägledning ges dock i de allmänna råden i SOSFS 2012:11 

vari det framgår att socialsekreterarna bör besöka varje barn och ungdom fyra gånger 

per år och att kontakten kan behöva vara tätare i ett tidigare skede av placeringen eller 

om det rör sig om yngre barn.
83

 Att yngre barn anses ha ett större behov av kontakt 

med sin socialsekreterare grundar sig bland annat i att de anses ha en annan 

perception och tidsuppfattning, samt att äldre barn bedöms ha en större möjlighet att 

kontakta sin socialsekreterare på egen hand via exempelvis telefon eller mejl. 

Kontakternas kontinuitet ska sammanfattningsvis bedömas utifrån barnets önskemål 

och vad som anses lämpligt i förhållande till dess enskilda behov.
84

 Av 
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Socialstyrelsens allmänna råd framgår vidare att i syfte att få en så korrekt 

beskrivning som möjligt av situationen i familjehemmet eller HVB bör samtalen med 

de särskilda socialsekreterarna hållas enskilt och under sådana förhållanden att barnet 

eller ungdomen känner sig öppen för att tala om placeringen på ett sanningsenligt 

sätt.
85

  

 

3.5 Den praktiska uppföljningen av vården i HVB och familjehem 

Socialstyrelsen har i sin handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter uttryckt att 

nämnden i sin uppföljning av vården särskilt har att vara lyhörda för misstankar om 

att barnet att fara illa i sin placering.
86

 Uppföljningen ska, som nämnts ovan, i dessa 

fall ske genom enskilda samtal med barnet i enlighet med 6 kap. 7 b § SoL och 13 a § 

LVU, men även med dess vårdnadshavare och de som tagit emot barnet. 

Socialstyrelsen markerar särskilt relevansen av att relationen med barnet eller de 

vuxna vid boenden inte får präglas av någon form av misstänksamhet. Med detta 

eftersträvas att bygga en förtroendefull relation till alla parter som är inblandade i 

ärendet i syfte att få en öppen insyn i de faktiska omständigheterna.
87

 

 

3.5.1 Vård- och genomförandeplaner 

Av proposition 2012/13:10 ”Stärkt skydd för barn och unga” framgår att det 

huvudsakliga syftet med uppföljningen av vården är att se till att barn och unga som 

är placerade utanför det egna hemmet får den vård och behandling det behöver samt 

att den utförs på ett tryggt och rättssäkert sätt. I sin uppföljning har socialnämnden 

därmed att se till den vård- och genomförandeplan som upprättas avseende barnet 

eller den unge efterlevs. Utöver detta har nämnden även att göra en bedömning 

avseende om placeringen fyller sitt syfte eller om den kan behöva förändras i någon 

mån. En vårdplan ska fastställas innan ett beslut om placering fattas, detta mot 

bakgrund av att den ska utgöra en del av beslutsunderlaget för placeringen.
88

 Av 

Socialstyrelsens allmänna råd framgår att genomförandeplanen bör fastställas innan 
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eller i samband med en placering, och därefter revideras i takt med att vårdbehovet 

hos barnet förändras.
89

  

 

En vårdplan upprättas i enlighet med 11 kap. 3 § 1 st. SoL och dess innehåll bestäms 

med utgångspunkt av kriterierna i 5 kap. 1 a § 1 st. SoF. Vårdplanen ska innehålla 

information om bland annat vilka typer av insatser som planeras för barnet, umgänget 

med anhöriga och närstående och vilken inställning vårdnadshavare och barnet har till 

den förslagna vården. Utöver detta följer av 11 kap. 3 § 2 st. SoL att en 

genomförandeplan avseende barnets vård och behandling ska upprättas. Genom-

förandeplanen ska anpassas efter det enskilda barnets behov och dess innehåll ska 

spegla sättet för vilket den aktuella vården ska fullföljas. Av 5 kap. 1 a § 2 st. SoF 

framgår att genomförandeplanen bland annat ska beskriva sättet för hur och när barnet 

ska kunna tillgodogöra sig de åtgärder och insatser som andra huvudmän än 

socialnämnden ansvarar för samt när uppföljning och kontakt med socialnämnden 

planerats. Utöver detta följer av 7 kap. 3 § SOSFS 2012:11 att genomförandeplanen 

ska reglera vilka åtgärder som planeras för barnet eller den unge för att denne ska 

erhålla lämplig utbildning, få hälso- och sjukvårdsbehov tillgodosedda samt hur 

umgänge med vårdnadshavare och övriga anhöriga ska utformas.  

 

3.5.2 Områden för kontinuerlig uppföljning  

Områden som alltid ska beaktas i socialnämndens och den enskilda social-

sekreterarens uppföljning av den vård och behandling som barnet erhåller är dess 

hälsa, utveckling, skolgång och relationer. Uppgifter om barns och ungas fysiska och 

psykiska välmående ska inhämtas regelbundet från barnet självt och de aktörer som 

har hand om placeringen, det vill säga familjehemsföräldrarna eller personalen vid 

HVB. Grundläggande för en sådan uppföljning är att se till att barnet upplever 

trygghet och tillhörighet i sin placering. Beroende på anledningen till placeringen blir 

dock även andra faktorer avgörande. Familjehemsplacerade barn och unga befinner 

sig i många fall i en väldigt känslig situation mot bakgrund av att de behöver utveckla 

sin identitet och tillhörighet till två separata familjesituationer, dels till sin faktiska 

familj och familjens som de tagits emot av. Avseende barn som placerats på grund av 

deras eget beteende är det av största vikt att se hur den behandling de erhåller 
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påverkar deras utveckling, främst om deras beteende utvecklas i positiv eller negativ 

riktning. Socialnämnden har även att upprätthålla kontakt med andra aktörer som 

finns i barnets omgivning så som exempelvis lärare. Ytterligare en viktig aspekt är att 

barnet har god kontakt med dess ursprungliga familj eller andra närstående, som 

exempel föräldrar eller syskon. Här måste understrykas att det alltid är en avvägning 

beroende på de förhållanden som föranledde att placeringen blev aktuell, det är i alla 

fall kanske inte lämpligt att barnet har kontakt med sina föräldrar om de exempelvis 

utsatt barnet för övergrepp i ett tidigare skede. Detta måste förstås vägas in i 

planeringen för det enskilda barnet.
90

 

 

3.5.3 Övervägande av vården  

Socialnämnden har även ett ansvar att en gång var sjätte månad pröva vårdbehovet 

hos det placerade barnet för att överväga om den aktuella vården fortfarande behövs. 

Detta ansvar följer avseende barn som placerats enligt SoL av 6 kap. 8 § 1 st. och för 

de barn som placerats enligt 2 § LVU av 13 § 1 st. LVU. För barn och unga som 

placerats i enlighet med 3 § LVU följer av 13 § 2 st. LVU att socialnämnden var sjätte 

månad från och med beslut om placering har att pröva om vården ska upphöra medan 

vården gällande barn och unga som placerats med stöd av 2§ LVU ska övervägas, det 

vill säga inte formellt omprövas. Vad som ska ingå som underlaget för omprövningen 

och övervägandet av vården finns inte uttryckt i lagstiftningen men viss ledning ges i 

Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1997:51 gällande tillämpningen av LVU. Där 

framgår att utgångpunkten bör vara den vårdplan som upprättats för barnet. Den som 

ansvarar för vården och uppföljningen av densamma har att anmäla till socialnämnden 

hur placeringen fortlöper och hur barnet eller ungdomen samt dess vårdnadshavares 

förhållanden utvecklar sig. Huvudsaklig utgångspunkt för övervägandet är barnet och 

dess situation samt inställningen till vården. I de fall barnet är placerat enligt LVU är 

det genom dess överväganden socialnämnden har att avgöra om vården i 

fortsättningen kan ges i enlighet SoL och därmed genom frivillig vård.
91

  

 

Bestämmelserna gällande övervägande av vården i SoL och LVU utökades vidare 

genom en lagändring under 2013 till att även innefatta ett ansvar för socialnämnden 
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att i sitt övervägande inkludera hur vården i framtiden bör inriktas och utövas. Syftet 

med detta var att uppnå långsiktiga och stabila lösningar för det enskilda barnet och 

dess föräldrar. Motiveringen var att det ansågs finnas ett behov för de inblandade 

parterna att få en tydligare bild av under hur lång tid placeringen skulle vara aktuell, 

samt vetskap om när en eventuell återförening med ursprungshemmet kunde bli 

aktuell.
92

  

 

3.6 Sammanfattande analys – uppföljning av vården 

Vad som kan konstateras av ovanstående redogörelse av uppföljningen av vården är 

att socialnämndens ansvar avseende sådana åtaganden är detsamma oavsett om det rör 

sig om en placering i familjehem eller HVB.  Inom ramen för Socialstyrelsens rapport 

avseende uppföljningen av 2013 års förändringar i lagstiftningen har det dock visat 

sig att det föreligger viss problematik med att följa upp vården i enlighet med vad 

bestämmelserna anger. Inledningsvis har man kunnat konstatera att personalbrist 

inom kommunerna ofta föranleder att socialsekreterare tvingas prioritera bort besök 

hos HVB och familjehem till förmån för mer brådskande ärenden.
93

 Vidare anges att 

långt ifrån samtliga barn och unga i familjehem har en särskild socialsekreterare som 

kan anses ha en sådan ”självständig ställning” i förhållande till de övriga aktörerna i 

hemmet. Socialstyrelsens uppföljning visar att den nu påtalade personalbristen ofta 

leder till att en tjänsteman som representerar ett enskilt barn i ett ärende, kan vara 

ansvarig socialsekreterare för samma familjehem i ett annat ärende. Utöver detta 

förekommer det även att samma socialsekreterare har hand om samtliga kontakter 

med alla parter i ett ärende. Det vill säga med den som placerats, familjehems-

föräldrarna och de faktiska vårdnadshavarna. Den problematik som här identifierats är 

att en socialsekreterare som ensamt ansvarar för flera eller samtliga kontakter i ett 

ärende kan ha svårt med att behålla barnets perspektiv,
 94

 vilket var det huvudsakliga 

syftet med bestämmelsen om de särskilda socialsekreterarna.  
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4. IVO – myndighetens mål och tillsynsuppdrag 

4.1  Bakgrund – tillkomsten av IVO som tillsynsmyndighet 

Ansvaret avseende tillsyn över verksamheter som tar emot barn och unga, så som 

HVB och familjehem, samt socialnämndernas handläggning av ärenden rörande barn 

och unga har tidigare ankommit på länsstyrelserna. Riksrevisionsverket (RRV) 

konstaterade dock i en granskning 2001 avseende tillsynsarbetet vid HVB att 

länsstyrelsernas tillsyn var bristfällig. Det framfördes att länsstyrelserna saknade 

enhetliga riktlinjer i tillsynsarbetet vilket föranledde att HVB generellt sätt besöktes 

väldigt sällan och det var vidare stora skillnader mellan olika kommuner.
95

 Utöver 

detta konstaterades i en rapport från Riksdagens revisorer 2002 att detsamma gällde 

den statliga tillsynen avseende familjehemsvården.
96

 Detta belystes även senare i 

slutbetänkandet till utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2007:82). Den 

statliga tillsynen av bland annat HVB och familjehem ansågs sakna enhetlighet och 

det konstaterades att vissa verksamheter inom en del kommuner inte blivit föremål för 

någon tillsyn överhuvudtaget.
97

 Mot denna bakgrund genomfördes den så kallade 

Tillsynsreformen 2010. I ett första steg flyttades länsstyrelsernas tillsyn över till 

Socialstyrelsen där den sammanfogades med deras tillsyn av hälso- och sjukvården.
 98

 

I ett andra steg bildades i juni 2013 IVO som en renodlad tillsyns-myndighet med 

uppdrag att utöva tillsyn över både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Motiveringen till behovet av att inrätta IVO som en särskild tillsynsmyndighet var 

enligt proposition 2012/13:20 ”Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg – en 

ny tillsynsmyndighet för hälso- sjukvård och socialtjänst” nödvändigheten av en 

förstärkt, tydlig och mer effektiviserad tillsyn inom dessa områden.
99

 

 

I samma proposition uttrycks ett särskilt behovet av en förstärkt tillsyn inom bland 

annat socialtjänstens område. Bakgrunden till detta är att enskilda som erhåller vård 

och omsorg inom detta område ofta står ett särskilt beroendeförhållande till den 

personal som finns inom verksamheten. En särskild sådan grupp anses vara barn och 

unga som levt under otrygga förhållanden. Vidare anges i propositionen att en 
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ytterligare faktor till behovet av en förstärkt tillsyn är den ökade privatiseringen av 

verksamheter som tar emot barn och unga för vård, fostran eller boende. Insynen i 

dessa verksamheter, både kommunala och enskilda, är ofta även starkt begränsad 

varför det är av vikt att tillsynen fungerar på ett förtroendefullt och enhetligt sätt.
100

  

 

4.2 IVO:s tillsynsuppdrag 

I enlighet med 13 kap. 1 § SoL faller tillsyn av HVB och familjehem, och därmed 

socialnämndernas handläggning av ärenden rörande placering av barn och unga i 

samhällsvård, inom ramen för IVO:s uppdrag. En definition av tillsynsbegreppet 

avseende IVO:s verksamhet finns uttryckt i 13 kap. 2 § 1 st. SoL. Där framgår att IVO 

har att granska att aktörerna inom de verksamhetsområden som omfattas av deras 

uppdrag förhåller sig korrekt till lagar, förordningar och föreskrifter. Tillsynen ska ske 

genom en av IVO självständig granskning av verksamheten och ytterligare en del i 

detta är att se till att den enskilde i dessa avseenden behandlas på ett likvärdigt sätt 

oberoende var i landet denne befinner sig samt att dessa erhåller vård som är säker 

och har god kvalitet. Tillsyn som verktyg är därmed en viktig demokrati- och 

rättssäkerhetsfråga, och en grundläggande förutsättning för att den politiska 

legitimiteten av exempelvis de vård- och stödinsatser som samhället erbjuder.
101

  

 

4.3 Olika former av tillsyn inom IVO 

Av IVO:s instruktioner framgår att om inte annat följer av lag, förordning eller 

särskilda beslut från regeringen ska tillsynen ske med utgångspunkt i IVO:s egna 

riskanalyser.
102

 Grundtanken i IVO:s tillsynsuppdrag är således att tillsynen ska vara 

riskbaserad och att den ska initieras av IVO själva. Den riskbaserade egeninitierade 

tillsynen ska således utgå från IVO:s egen riskanalys över verksamheterna inom deras 

tillsynsområde. Enligt kommentarerna till IVO:s tillsynspolicy grundar sig analysen 

på en granskning och systematisering av vad IVO själva sett i deras tidigare 

inspektioner, vad andra aktörer har iakttagit och även på enskildas klagomål och 

anmälningar om missförhållanden.
103

 Tillsyn av en särskild verksamhet eller kommun 
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kan således även komma till stånd genom anmälningar och enskilda klagomål som 

kommer in till myndigheten. Sådan tillsyn behöver därmed inte vara ett av IVO 

identifierat riskområde utan det kan komma till IVO:s kännedom genom utomstående 

aktörer. Även den tillsyn som grundar sig på enskilda klagomål faller inom ramen för 

den riskbaserade egeninitierade tillsynen.
104

 Vissa delar av IVO:s tillsynsuppdrag 

kommer dock till uttryck direkt i författning. Sådan tillsyn faller inom den så kallade 

frekvensbaserade tillsynen. Ett exempel på ett område som omfattas av den 

frekvensbaserade tillsynen är just HVB, vilket kommer till uttryck i 3 kap. 19 § SoF. 

Detta kommer att utvecklas vidare här nedan.    

 

Det är här av vikt att markera skillnaden mellan socialnämndens ansvar att följa upp 

vården och IVO:s ansvar för tillsyn av densamma. Vad IVO kontrollerar är således att 

socialnämnden och de boenden som tillhandahålls inom kommunerna lever upp till de 

krav som ställs på dem rent rättsligt. Nämligen att socialnämnderna agerar korrekt i 

sin myndighetsutövning samt att boendena tillgodoser en vård av god kvalitet.  

 

4.3.1  Tillsyn av HVB-verksamhet – syfte och befogenheter 

Av 3 kap. 19 § SoF följer att IVO genom tillsyn har att inspektera varje HVB minst 

två gånger årligen och att ett av dessa inspektionstillfällen ska vara oanmält. IVO:s 

tillsyn avseende HVB är, som nämnts ovan, således författningsstyrd och faller 

därmed inom den frekvensbaserade tillsynen i myndighetens uppdrag. Bakgrunden till 

att HVB omfattas av sådan frekvenstillsyn är som nämnts ovan delvis RRV:s 

konstaterande om den bristande tillsynen.
105

 Utöver det genomförde länsstyrelserna 

och Socialstyrelsen under 2006-2008 en nationell granskning avseende vården och 

säkerheten i HVB. Granskningen visade att cirka vart tredje HVB hade brister i 

säkerheten, att de barn och unga som var placerade där sällan fick komma till tals 

samt att det fanns genomgående brister i dokumentationen vid dessa verksamheter.
106

 

Mot denna bakgrund gjordes i propositionen till tillsynsreformen bedömningen att det 

krävdes uttryckligt lagstöd gällande frekvensen av inspektionerna på bland annat 
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HVB, detta i syfte att stärka stödet och skyddet för de barn som vårdades och 

behandlades inom den typen av samhällsvård.
107

  

 

IVO har vid sina inspektioner av HVB möjlighet att samtala med de barn och unga 

som vistas i det aktuella boendet. En grundförutsättning är att barnet eller ungdomen 

samtycker till detta.
108

 Rätten för barn och unga att komma till tals i ärenden som rör 

dem själva följer av artikel 12 barnkonventionen. I syfte att stärka barnrätts-

perspektivet och mot bakgrund i denna artikel har SoL utvidgats på ett sätt som 

underlättar för IVO att samtala med barn och unga i deras tillsyn.
109

 Av 13 kap. 4 SoL 

följer att IVO vid deras inspektioner av bland annat HVB har möjligheten att samtala 

med de placerade barnen utan föregående samtycke från deras vårdnadshavare, men 

under förutsättningen att barnet eller den unga inte kan antas lida skada av ett sådant 

samtal.  

 

Motiven som anges i propositionen till den införda bestämmelsen är att en viktig del i 

att se huruvida en verksamhet uppfyller de krav som ställs på dem är att samtala med 

de som faktiskt vårdas där. Vid införlivandet av bestämmelsen gjordes en avvägning 

mellan barnets rätt att komma till tals och vårdnadshavarnas rätt att bestämma i frågor 

som rör barnet, där barnets rätt i slutändan ansågs väga tyngre. Under tiden när 

tillsynen inom socialtjänstens område ankommit på länsstyrelserna hade det även 

visat sig svårt att avgöra när samtycke från vårdnadshavarna behövde inhämtas. 

Barnets samtycke till att samtala med länsstyrelsernas inspektörer behövde värderas i 

förhållande till deras ålder och mognad, ett begrepp som i sig är diffust varför denna 

avvägning visade sig svår att göra. Därmed beslutades om att uttryckligen i 

lagstiftningen ange att tillsynsmyndigheten, idag IVO, utan föregående samtycke från 

vårdnadshavarna kan samtala med barn och unga vid deras inspektioner. Regeln är 

tillämplig oavsett barnets ålder men kräver en avvägning i huruvida barnet kan antas 

lida skada av samtalet, samt om vad som kan anses vara barnets bästa.
110

 Utvidgandet 

av bestämmelsen ansågs även underlätta IVO:s tillsynsarbete genom att de gavs 

möjlighet att samtala med barn och unga även i de fall de kommer oanmälda till 

verksamheten, samt i de fall barn och unga vänder sig direkt till IVO med klagomål, 
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exempelvis genom telefonkontakt. Utan bestämmelsens genomslag hade det blivit en 

svår bedömning för den myndighetsföreträdare som tar emot ett sådant samtal att på 

ett utförligt sätt kunnat få den information som behövs av barnet.
111

 

 

I en rapport från IVO gällande vad de sett i sin tillsyn markeras att en särskilt viktig 

del av deras arbete gällande tillsyn av HVB har varit möjligheten att samtala med 

barn och unga som är placerade på HVB.
 112

  Barnen ges vid sådana samtal tillfälle att 

uttrycka hur de själva upplever sin placering men även att ge information och insyn i 

den aktuella verksamheten som annars hade varit svår för myndigheten att få.
113

  

 

4.3.2 Tillsyn av familjehemsverksamhet – syfte och befogenheter 

I samband med införandet av bestämmelsen om frekvenstillsyn vid HVB 

konstaterades även att familjehemsvården var i behov av en utökad och mer 

kontinuerlig tillsyn.
114

 Bakgrunden till detta var den ovan nämnda rapporten från 

Riksdagens revisorer som efter granskning av familjehemsvården och länsstyrelsernas 

tillsyn av kommunernas arbete med sådana ärenden visade att det förekom omfattande 

brister även där.
115

 Vidare visade en granskning av länsstyrelserna tydliga brister i 

bland annat uppföljningen av vården vid familjehem samt de föregående utredning-

arna av familjehemmen.
116

 I propositionen som låg till grund för tillsynsreformen 

gjordes dock bedömningen att den författningsstyrda frekvenstillsyn som skulle 

komma att omfatta HVB inte ansågs användbar för familjehem. Bedömningen utgick 

i det fallet från att både placeringarna i familjehem samt de aktuella hemmen till 

antalet är så mycket större än de inom intuitionsvården, något som summariskt skulle 

bli allt för resurskrävande.
 
Barn och unga i familjehem ansågs dock vara i behov av 

att samtala med en oberoende aktör på samma sätt som de barn och unga placerade i 

HVB. Därmed gav regeringen Socialstyrelsen, och från och med IVO:s bildande, 

myndigheten i uppdrag att utöva en försöksverksamhet med så kallade tillsynsombud 

för barn och unga placerade i familjehem.
117

 Viss kritik riktades mot förslaget om 
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försöket från remissinstanserna. De ansåg att tillsynsombudens roll sammanföll med 

rollen socialnämnden har i att följa upp vård och behandling vid familjehem. I replik 

på detta anfördes att det fortfarande skulle ankomma på kommunerna att följa upp 

vården så som lagen anger men att de rutiner som fanns avseende tillsynen av 

socialnämndens ansvar saknade enhetlighet och kontinuitet vilket ändå gjorde 

försöksverksamheten relevant.
118

  

 

Försöksverksamheten genomfördes mellan 2010-2013 och omfattade tio kommuner 

och sammanlagt 58 barn. Tillsynsombuden hade att regelbundet fyra gånger per år 

besöka familjehemmen och där samtala med de barn och unga som var placerade. 

Genom dessa samtal skulle de bygga en kontakt som objektiv aktör i förhållande till 

de övriga parter som var involverade i ärendet. Rollen för tillsynsombuden var att 

bedöma om omhändertagandet föregick på ett tillfredsställande sätt, se till huruvida 

vården följdes upp som den skulle och se till om socialnämnden i övrigt fullföljde 

deras författningsstyrda skyldigheter.
 119

 

 

Resultatet av försöksverksamheten presenterades i IVO:s rapport ”Tillsynsombud är 

inte rätt väg att gå” under 2014. Där konstaterades att tillsynsombuden i stora drag 

varit ett bra inslag för de placerade barnen, främst mot bakgrund av att ombuden 

kunnat identifiera brister och missförhållanden som efter påpekande läkts av 

kommunerna. Ytterligare en positiv aspekt var barnens möjlighet att samtala med en 

oberoende person angående deras ärende, och även att barn och unga fått en 

ytterligare länk till deras socialsekreterare.
120

  

 

IVO lyfte dock i sin rapport även fram vissa problem. Som nämnts ovan var det ett 

begränsat antal barn som tilldelades tillsynsombud, i realiteten skulle självfallet 

samtliga barn i familjehem tilldelas sådana ombud någon som ansågs vara allt för 

resurskrävande och därmed inte genomförbart. Mot bakgrund av att familjehems-

placeringar är den vanligast förekommande vårdformen
 
 och att verksamheten med 

tillsynsombud skulle kräva att samtliga barn och hem omfattas skulle det således 

kräva oerhörda resurser från IVO:s sida. En ytterligare faktor som lyftes fram som 
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problematisk bekräftade de farhågor som påpekats av remissinstanserna i den 

proposition som låg till grund för försöket, nämligen det som nämnts ovan om 

svårigheterna med att särskilja IVO:s uppdrag från socialnämndens uppdrag.
121

 I 

slutrapporten avseende försöksverksamheten gjordes därmed bedömningen att de 

placerade barnen och ungdomarna och att de inte ansågs behöva fler aktörer
122

 och att 

den egeninitierade riskbaserade tillsynen ansågs mer effektiv.
123

  

  

Idag används därför avseende familjehemsvården och socialnämndens handläggning 

av sådana ärenden den så kallade egeninitierade riskbaserade tillsynen. IVO har i sina 

riskanalyser konstaterat att barn i utsatta situationer är en sådan riskgrupp som är 

särskilt prioriterad och därmed ska omfattas av IVO:s kontinuerliga riskbaserade 

tillsyn.
124

 Den problematik som identifierats inom ramen för IVO:s riskanalyser och 

som ligger till grund för att utsatta barn och unga anses vara en sådan riskgrupp är 

huvudsakligen brister i socialnämndens myndighetsutövning.
125

 I sin tillsyn av 

kommunernas och socialnämndernas handläggning och uppföljning av ärenden 

avseende barn och unga placerade i familjehem har myndigheten, precis som vid 

tillsyn av HVB, möjlighet att i enlighet med 13 kap. 4 § SoL att samtala med de barn 

och unga som placerats inom den aktuella kommunen. Det framgår dock uttryckligen 

på IVO:s hemsida att tillsyn av familjehemsvården omfattar kommunerna och dess 

handläggning av sådana ärenden och inte de enskilda hemmen.
126

 Hur barn och unga i 

familjehem kommer till tals inom ramen för tillsynen är därmed relativt oklart. 

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram 

en metod för hur barnen i familjehem ska komma till tals.
127

 Resultaten av detta har 

dock inte presenterats ännu.  
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4.4 Resultatet av IVO:s tillsyn avseende HVB och familjehem 

4.4.1 Resultatet av tillsynen av vården vid HVB 

Resultatet av IVO:s tillsyn avseende HVB har presenterats i IVO:s tillsynsrapporter 

från verksamhetsåren 2013 och 2014. Inom ramen för dessa rapporter redogörs för de 

enligt IVO:s bedömning viktigaste delarna av vad de sett i sin tillsyn. Inledningsvis 

har det konstaterats att barn och unga i HVB generellt sett känner sig trygga i sina 

placeringar. Vad som dock lyfts fram som bristfälligt är dels att barn och unga 

uttrycker att de i vissa fall vill ha en mer kontinuerlig kontakt med deras 

socialsekreterare, samt att IVO konstaterat att personalen vid HVB för barn och unga 

i vissa fall saknar relevant utbildning för det uppdrag de åtar sig.
128

 I en 

sammanställning av IVO:s tillsyn och Socialstyrelsens tillsyn mellan 2011-2013 

konstaterades att personalens bristande kompetens även föranledde att vårdmetoder 

som saknade vetenskapligt stöd användes, något som enligt IVO kan ifrågasätta 

tryggheten i den aktuella vården.
129

 Vidare har IVO kunnat konstatera att social-

nämnden brister i sin initiala utredning av barns och ungas behov av vård, samt i den 

generella handläggningen av ärenden avseende barn och unga som ska eller har 

placerats vid HVB och att vården inte följs upp i tillräcklig utsträckning. En enligt 

IVO bakomliggande orsak till dessa brister är att kommunerna har svårigheter att 

rekrytera och behålla kompetent personal inom socialtjänsten.
130

 

 

IVO uttrycker även särskilt att brister identifierats i större utsträckning i nystartade 

HVB för ensamkommande flyktingbarn, framförallt i sådana boenden bedrivna i 

kommunal regi. Den problematik som där identifierats har bland annat varit bristande 

genomförandeplaner, dålig bemanning, bristande kompentens hos föreståndaren och 

personalen, samt underlåtenhet i att genomföra kontroller i Rikspolisstyrelsens 

belastnings- och misstankeregister.
131
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4.4.2 Resultatet av tillsynen av familjehemsvården 

Resultatet av IVO:s tillsyn avseende socialnämndernas handläggning och uppföljning 

av barn och unga placerade i familjehem redogörs för huvudsakligen i deras 

tillsynsrapport från verksamhetsåret 2013, samt i deras rapport avseende 

försöksverksamheten med tillsynsombud. I tillsynsrapporten konstaterades att det 

förekom brister i uppföljningen av vård- och genomförandeplaner samt att barnen och 

ungdomarna efterfrågade en tätare kontakt med deras socialsekreterare.
132

 Inom 

ramen för försöksverksamheten med tillsynsombud konstaterade IVO att sammanlagt 

33 barn var med om 57 byten av socialsekreterare, något som enligt IVO förklaras av 

en hög omsättning av personalen inom kommunernas socialtjänst.
133

 Vidare 

identifierades brister i familjehemsutredningar, ibland kunde sådan utredning saknas 

helt och i andra fall var den föråldrad eller inte kopplad till det enskilda barnets 

identifierade behov. Avtalen mellan familjehemmen och socialnämnden ansågs i vissa 

fall bristfälliga och reglerade huvudsakligen den ekonomiska ersättningen för 

placeringen, men inte den övriga ansvarsfördelningen mellan de involverade 

parterna.
134

 

 

4.4.3 Sammanfattande analys – tillsynens resultat 

Vad som kan konstateras mot bakgrund av vad som framkommit av IVO:s tillsyn är 

att de brister som tidigare identifierats inom ramen för länsstyrelsernas och 

Socialstyrelsens tillsyn, det vill säga brister i den generella uppföljningen av vården, 

till viss del ännu kvarstår. Med anledning av detta har utredningen för tvångsvård för 

barn och unga i deras del- och slutbetänkande, SOU 2014:3 respektive SOU 2015:71, 

presenterat förslag i syfte att läka vissa av de brister som identifierats.  

 

Inom ramen för SOU 2015:71 föreslås att regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag 

att utreda vilken typ av eftergymnasial utbildning som skulle anses lämplig för 

personal vid HVB, samt vilka författningsförändringar som vore lämpliga att vidta för 

att säkerställa kompetensen för föreståndaren vid HVB. I betänkandet anges att det är 

oroväckande att vårdmetoder utan vetenskapligt stöd används och att det därmed 

krävs tydligare riktlinjer för vilken typ av kompetens och utbildning företrädaren 
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respektive personalen vid sådana verksamheter bör ha. Syftet med en sådan 

utveckling är att kunna säkerställa vård av god kvalitet vid HVB som bedriver 

verksamhet för barn och unga. 
135

 Vad som här måste beaktas är att Socialstyrelsen 

den 15 december 2015 publicerade undantagsföreskrifter (HSLF-FS 2015:34) till 

SOSFS 2003:20. Syftet med förändringarna är att förenkla reglerna för att bedriva 

HVB. Av HSLF-FS 2015:34 framgår att det inte ska ställas samma krav om 

föreståndares högskoleutbildning samt att frekvensen av personal inte behöver vara 

lika kontinuerlig. Dessa undantag omfattar HVB för barn under 16 år och inte de 

verksamheter som omhändertagit barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

eller bedriver någon form av behandling. Motiven till förenklingen grundar sig 

huvudsakligen i den rådande flyktingsituationen. Ökningen av ensamkommande barn 

har bidragit till att behovet av HVB kraftigt eskalerat varför det anses relevant att 

förenkla möjligheten att bedriva HVB. Dessa undantagsbestämmelser träder i kraft 

den 1 januari 2016.
136

  

 

Som nämnts ovan har IVO i sin tillsyn av familjehemsvården redovisat vissa brister i 

de den initiala utredningen av ett presumtivt familjehem. Inom ramen för 

delbetänkandet SOU 2014:3 föreslås på grund av detta vissa förändringar till den idag 

gällande regleringen. Som nämnts ovan är det inte klart i enlighet med vilken 

bestämmelse denna utredning ska ske.
137

 I det nu nämnda delbetänkandet anges att det 

generella utredningsansvaret för socialnämnden som följer av 11 kap. 1 § SoL i 

huvudsak avser socialnämndens ansvar att utreda enskildas behov av stöd.
138

 I syfte 

att ytterligare utöka säkerheten för barn och unga som placeras i familjehem lämnas 

därför i delbetänkandet förslag om att det i SoL ska införas en särskild reglering i 

enlighet med vilken utredningen av ett presumtivt familjehem ska företas. Enligt 

förslaget ska en sådan utredning även föranleda ett faktiskt beslut från socialnämnden, 

som till skillnad från de idag gällande reglerna ska kunna överklagas.
139

 Utöver detta 

anges att det vore rimligt att införa en regel i SoL som anger att socialnämnden innan 

beslut om placering har att bedöma hur ett barn eller en ungdoms vårdbehov 
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korresponderar med det tilltänkta familjehemmet.
140

 Idag följer detta av SOSFS 

2012:11 men nu föreslås således en explicit bestämmelse i SoL.  

 

4.4.3.1   Diskussion – Förslag om förtydligande av kompetens- och 

utbildningskrav inom HVB-vården samt om utredningsregel för familjehem 

Att skapa tydligare riktlinjer gällande föreståndarens kompetens och personalens 

utbildning vid HVB kan med de angivna motiven inte sägas vara annat än 

välbehövligt. Enligt min mening är det en självklarhet att samhället bör vidta de 

åtgärder som bedöms nödvändiga för att säkerställa en god vård och behandling för de 

barn och unga som placeras i HVB. Vad som här måste tas i beaktning är dock den 

problematik som Socialstyrelsen i sin undantagsföreskrift HSLF-FS 2015:34 lyfter 

fram. Syftet med förändringen av föreskriften är som nämnts att förenkla möjligheten 

att bedriva HVB på grund av det ökade behovet av sådana boenden. Undantagen 

omfattar dock inte HVB som bedriver någon form av behandling. Trots detta är min 

bedömning att förändringen ger uttryck för att det just nu vore olämpligt att strama åt 

kraven för att bedriva HVB. Föreståndarens kompetens och lämpligheten i 

personalens utbildning utgör en del av IVO:s tillståndsprövning gällande enskilda 

HVB. Ett förtydligande av kompetens- och utbildningskravet för de som bedriver 

sådan verksamhet skulle därmed sannolikt kunna bidra till en mer strikt 

tillståndsprövning och därmed bidra till att det blir svårare att som enskild starta 

HVB-verksamhet. Regleringen avseende IVO:s tillståndsprövning av enskilda HVB 

kommer att redogöras för i avsnitt 4.5.1.  

 

Avvägningen här står således mellan samhällets ansvar att se till att barn och unga 

med ett behov av vård och behandling har möjlighet att placeras, samt ansvaret för att 

de som placeras i HVB erhåller en vård av god kvalitet. I slutändan blir således frågan 

vad som i realiteten är genomförbart och nödvändigt, där den idag avgörande punkten 

enligt min mening är att se till att barn och unga har någonstans att placeras när 

behovet uppstår.   

 

En uttrycklig regel avseende socialnämndens utredningsansvar av familjehem kan i 

enlighet med det resonemang som anges i SOU 2014:3 anses relevant. Mot bakgrund 
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av resultatet av IVO:s tillsyn samt det mer omfattande uppdrag det idag är att vara 

familjehem måste det också anses viktigt att de presumtiva hemmen innan beslut om 

placering utreds. I enlighet med resonemanget i det nu aktuella delbetänkandet skulle 

därmed en uttrycklig regel, istället för det idag generella utredningsansvaret, i teorin 

ställa ytterligare eller åtminstone tydligare krav på socialnämnden. Det är även av vikt 

att dessa utredningar fokuserar på hur barnet eller den ungas behov korresponderar 

med det tilltänkta hemmet. Att lyfta fram relevansen av detta i SoL skulle sannolikt 

bidra till en mer individuellt anpassad placering, och därmed öka tryggheten och 

säkerheten för de som placeras i familjehem. När lagstiftaren valde att flytta 

bestämmelserna om uppföljning av vården från SoF till SoL respektive LVU anfördes 

att denna åtgärd skulle ge regleringen en mer framträdande roll.
141

 Ett sådant 

resonemang skulle därmed kunna vara tillämpligt även här.  

 

4.5 Tillstånd och information  

4.5.1 Tillståndsprövningen 

Tillstånd från IVO krävs i enlighet med 7 kap. 1 § 1 strecksatsen SoL för att få 

bedriva HVB i enskild regi. Tillståndsplikten för dessa verksamheter motiverades i 

proposition 1996/97:124 ”Ändring i socialtjänstlagen” med att de tillhandahåller 

heldygnsvård och ansvarar för vård, behandling, omvårdnad och daglig tillsyn av de 

barn och unga som placeras i boendet.
142

 Sådana tillstånd får beviljas endast om 

verksamheten uppfyller kraven om god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § 

SoL. Av 4 kap. 1 § SoF framgår vad som ska ligga till grund för utredningen 

avseende tillstånd att bedriva HVB i privat regi. Där framgår bland annat att det måste 

finnas en redogörelse för hur verksamhetens kvalitet och utveckling ska fortgå, 

personalens kompetens samt hur verksamheten kommer att utvärderas. Vad IVO har 

att pröva vid en ansökan om tillstånd för att bedriva HVB är således huruvida den 

aktuella verksamheten anses uppfylla lagens krav om god kvalitet och säkerhet i 

enlighet med 7 kap. 2 § SoL. Definitionen av god kvalitet och säkerhet finns inte 

närmare beskrivet i SoL men vissa förhållningsregler följer av SoF och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Där framgår bland annat att det ställs 

vissa krav på att föreståndaren för ett HVB, om att personalen har relevant utbildning 
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för arbete med barn och unga med sådana vårdbehov samt ytterligare krav på att de 

lokaler och den utrustning som används kan säkerställa en trygg och säker vård.
143

  

 

HVB som bedrivs av kommunen är inte tillståndspliktiga mot bakgrund av att 

kommunen anses ha den kompetens som krävs för att kunna säkerställa god kvalitet 

och säkerhet för de som placeras. Kommunen har dock i de fallen att anmäla 

verksamheten till IVO innan den sätts i drift, jämför 7 kap. 1 § 3 st. SoL. Relevansen 

av det är att IVO har att i enlighet med 4 kap. 3 a § SoF upprätta ett register över de 

HVB som finns i landet. Syftet med registret är att underlätta för kommunerna när de 

står i begrepp att placera ett barn eller en ungdom, samt att det ska vara ett redskap för 

IVO när de planerar och genomför din tillsyn avseende sådana verksamheter.
144

  Inte 

heller familjehem är tillståndspliktiga, jämför 7 kap. 1 § 2 st. SoL. Detta gäller även 

de verksamheter som genom konsulentstöd anlitar familjehem. Bakgrunden till detta 

är att familjehem enligt dess definition anlitas av kommunen, och i enlighet med vad 

som anförts ovan anses kommunen ha den kompetens som krävs för att säkerställa 

god och säker vård även i de familjehem de anlitar.
145

  

 

4.5.2 Relevant information 

I proposition 2008/09:160 ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten” uttrycktes 

även ett behov av att de barn och unga som placerats i samhällsvård har tillgång till 

relevant information om vilka rättigheter de har inom ramen för sin placering. 

Bedömningen var att en sådan informationsbestämmelse särskilt skulle stärka familje-

hemsvården genom att det blev en ytterligare kanal för barn och unga att komma i 

kontakt med tillsynsmyndigheten, då som ett komplement till försöksverksamheten 

med tillsynsombud
 
. Ansvaret för detta låg innan inrättandet av IVO på Social-

styrelsen, som i enlighet med det som beskrivs ovan, tog över tillsynen på social-

tjänstens område från länsstyrelserna innan detta senare lades på IVO.
146

 

 

I enlighet med 3 kap. 20 § SoF har IVO därmed även att bistå barn och unga som 

stadigvarande vistas i HVB eller familjehem, samt dess föräldrar med relevant 
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information. Informationen ska innefatta vilka rättigheter den som placerats har, 

vilket ansvar och vilka befogenheter IVO har med anledning av deras tillsynsuppdrag, 

hur enskilda som berörs kan komma i kontakt med myndigheten samt även 

tydliggörande av möjligheten för IVO:s inspektörer att samtala med barn och unga 

utan föregående samtycke från vårdnadshavare. Det ankommer på IVO att ta fram 

denna information, men ansvaret att distribuera den till rätt parter ankommer på 

kommunerna. IVO hade även att göra det lättare för barn och unga som placerats 

inom samhällsvården att komma i kontakt med dem, då via mejl, sms och 

telefonkontakt med mera.
147

 Myndigheten har mot denna bakgrund upprättat en barn- 

och ungdomslinje. Dit kan barn och unga i exempelvis HVB eller familjehem vända 

sig med frågor avseende deras placering och även med anmälningar om det 

förekommer missförhållanden i deras placering.
148

  

 

4.6 Sammanfattande analys – Tillsyn och tillståndsprövningen 

Mot bakgrund av vad som framgått ovan kan det konstateras att det avseende både 

tillsynen och de generella reglerna för kontroll genom tillstånd skiljer sig åt avseende 

HVB jämfört med familjehem. Tillsynen avseende familjehem är inte frekvens-

baserad så som den avseende HVB, och det finns inte heller något krav på att 

familjehem eller de konsulentverksamheter som rekryterar sådana boenden ska ha 

tillstånd från IVO. Båda dessa aspekter har varit en del i den utredning som redovisats 

i SOU 2014:3 och de berörs delvis även i proposition 2015/16:43.  

 

4.6.1 Frekvens- eller riskbaserad tillsyn?  

Inom ramen för SOU 2014:3 konstateras bland annat att kommunernas 

familjehemsverksamhet sällan berörs av IVO:s tillsyn och att de enskilda hemmen 

endast blir föremål för tillsyn under förutsättningen att det kommer IVO till känna 

genom enskilda klagomål. Förslaget är därför att införa en bestämmelse i SoF 

avseende regelbunden tillsyn, det vill säga frekvenstillsyn, gällande socialnämndernas 

myndighetsutövning avseende familjehemsvården. Motiveringen till förslaget är att 

barn och unga som placerats i familjehem bedöms vara en mer utsatt grupp än de som 
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placeras i HVB. Insynen i familjehem är mer begränsad och det finns färre vuxna att 

vända sig till.
 149

 Den problematik som här identifierats grundar sig huvudsakligen på 

den kartläggning som tidigare gjorts av Upprättelseutredningen vilken visade att de 

misstänka missförhållanden som uppdagats framförallt förekom i familjehemmen.
150

 I 

det nu nämnda delbetänkandet konstateras därför att det behövs en kontinuerlig 

verksamhetstillsyn över kommunernas socialnämnders planering och genomförande 

av familjehemsvård. Syftet är att få bättre förutsättningar för att se hur området 

utvecklats på ett nationellt plan. Inom ramen för förslaget belyses det faktum att det 

generellt inte anses lämpligt att utöva tillsyn i enskilda hem, om tillsyn inte initieras 

på grund av enskilda klagomål. Därmed föreslås att varje kommuns socialnämnd ska 

bli föremål för tillsyn minst en gång vart tredje eller vart fjärde år.
151

 Vidare föreslås 

att socialnämnderna ska vara tvungna att anmäla till IVO om ytterligare ett barn 

placeras i ett familjehem där det redan bor tre barn, med undantag för om de som 

placeras är syskon. Bakgrunden till detta är att antalet barn i ett hem anses kunna 

påverka deras upplevelse av trygghet och säkerhet i sin placering.
152

  

 

IVO har i sitt remissvar till detta förslag framhållit att en ökad frekvenstillsyn av 

denna typ skulle gå emot regeringens styrning avseende deras tillsynsuppdrag i den 

utredning som låg till grund för myndighetens bildande. Regeringen framhöll, så som 

framgår ovan, att den huvudsakliga utgångspunkten för deras tillsyn skulle baseras på 

deras egna riskanalyser. Ytterligare menar IVO att en frekvensbaserad tillsyn inte alla 

gånger fyller sin funktion. Alla verksamheter är inte i behov av kontinuerlig tillsyn på 

det sätt som bestämmelsen anger, varför en riskbaserad tillsyn är mer effektiv.
153

 I en 

rapport från Statskontoret avseende inrättandet av IVO får de delvis medhåll i sin 

bedömning avseende frekvenskravet. Statskontoret anför inte att frekvenskravet ska 

tas bort men att det bör reduceras av effektivitetsskäl. Bakgrunden till detta är att den 

frekvensbaserade tillsynen idag tar upp mycket stora delar av IVO:s resurser. 

Statskontoret anger i sin rapport att den kunskap och information som IVO genom sin 

frekvenstillsyn under de senaste två åren erhållit ger dem kompetensen för att 

fortsättningsvis egenhändigt kunna bedöma vilka verksamheter som är i behov av 
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tillsyn. En mer effektiv tillsyn skulle således kunna bedrivas om större resurser 

frigjordes till den riskbaserade tillsynen.
154

 

 

Inom ramen för prop. 2015/16:43 föreslås vidare att frekvenstillsynen avseende bland 

annat HVB ska reduceras. Där anges att kontinuiteten av besöken enligt lag från och 

med den 1 januari 2016 ska vara ett istället för två och att det ska ankomma på IVO 

att bedöma huruvida besöket bör vara föranmält eller inte. Vad detta innebär är att 

IVO har att göra minst ett besök om året vid dessa myndigheter, frekvensen är således 

ett minimikrav och om det finns skäl för mera tillsyn ska sådan ske. Även den nya 

placeringsformen, så kallade stödboenden, ska omfattas av sådan frekvenstillsyn. 

Motiveringen till att behålla frekvenstillsynen, även om den reduceras, är att det är 

viktigt med kontinuerlig tillsyn av boenden som tar emot barn och unga mot bakgrund 

av att det är av högsta relevans att säkerställa säkerheten och tryggheten av de barn 

och unga som omhändertagits av samhället.
155

 

 

4.6.1.1 Diskussion – Förslag om förändring i IVO:s frekvenstillsyn 

Beaktat de brister som framkommit delvis i Socialstyrelsens uppföljning av 2013 års 

förändringar i lagstiftningen, samt inom ramen för försöksverksamheten med 

tillsynsombuden, måste det anses nödvändigt att stärka tillsynen av familjehems-

vården och socialnämndens genomförande och planering av sådana ärenden. Utfallet 

av att socialnämndens handläggning och uppföljning av familjehemsvården idag 

omfattas av den riskbaserade tillsynen är enligt min bedömning i realiteten inte 

erhåller samma prioritet som tillsynen av HVB. Denna konklusion baseras på vad som 

följer av Statskontorets rapport där det framgår att frekvenstillsynen idag förbrukar 

stora delar av IVO:s resurser. Förslaget om att inkludera även familjehemsvården 

inom ramen för frekvenstillsynen skulle således i teorin bidra till en bättre insyn även 

i den vårdformen. Den problematik som här måste beaktas är dock vad IVO anför i 

deras remissvar gällande den förslagna förändringen. Av den proposition som låg till 

grund för IVO:s bildande framgår att deras tillsyn i huvudsak ska vara riskbaserad. Ett 

utökat frekvenskrav skulle således gå emot lagstiftarens grundtanke med IVO:s 

uppdrag. 
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I detta sammanhang bör också förslaget i proposition 2015/16:43 nämnas. Förslaget 

innefattar att reducera frekvenstillsynen och att antalet inspektioner ska reduceras från 

två till en inspektion årligen, något som sannolikt skulle kunna bidra till en ökning av 

de resurser som IVO har att tillgå för den riskbaserade tillsynen där 

familjehemsvården omfattas. Här måste dock även beaktas att behovet av familjehem 

och HVB beräknas öka, vilket innebär att det helt enkelt kommer finnas fler 

verksamheter att utöva tillsyn över. I den nämnda propositionen föreslås även en ny 

boendeform, stödboenden, som också den kommer att omfattas av IVO:s 

frekvenstillsyn. I motiven till den nya boendeformen anges även att placeringsformen 

ska anses lämplig för ungdomar vilkas situation tidigare inte bedömts kräva 

familjehems- eller HVB-vård. En möjlig konsekvens av förslaget är, mot bakgrund av 

det ökade behovet av placeringsformer och boenden för barn och unga, att det 

minskade frekvenskravet ändå inte kommer att frigöra resurser till den riskbaserade 

tillsynen. Om verksamheterna som omfattas av frekvenstillsynen blir flera ökar även 

omfattningen av IVO:s uppdrag. I förlängningen skulle således det minskade 

frekvenskravet och den möjliga ökningen av verksamheter som omfattas av 

densamma resursmässigt ta ut varandra. Utfallet av detta beror självklart även på 

huruvida IVO ges ett större ekonomiskt anslag eller inte. Något sådant framgår dock 

inte av den nu nämnda propositionen. 

 

4.6.2 Tillståndskrav för vissa familjehemsverksamheter 

Med anledning av den ökade professionaliseringen som bedömts föreligga inom 

familjehemsvården presenteras i SOU 2014:3 ett förslag om att tillstånd ska behövas 

för vissa typer av konsulentverksamheter. Konsulentverksamheterna har genom sin 

handledning och sitt stöd till familjehemmen bedöms påverka vården av de barn och 

unga som placerats. Utredningen framhåller att konsulenterna i och för sig inte har 

något vårdansvar av de barn och unga som placeras i familjehem eftersom det när det 

gäller den boendeformen alltid ankommer på socialnämnden. Vad som lyfts fram i 

utredningen är dock det faktum att det är vanligt förekommande att konsulenter har 

mer kontakt med familjehemmet än socialnämnden, varför det kan uppstå viss 

problematik i att avgöra skillnaden i konsulenternas och socialnämndens ansvar. Mot 

bakgrund av det ansvar samhället åtar sig vid en placering av ett barn eller en ungdom 

i familjehem anges i det nu nämnda delbetänkandet att det måste anses rimligt att 
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verksamheter som kan komma att påverka placeringar i sådan utsträckning som 

konsulentverksamheter gör ska vara tillståndspliktiga.
156

 

 

4.6.2.1 Diskussion – Tillståndskrav för vissa familjehemsverksamheter 

Som nämnts ovan är syftet med tillstånd avseende vissa privata verksamheter att 

fastställa att det aktuella boendet ska kunna bistå de barn och unga som placeras med 

vård av god kvalitet. Trots det faktum att konsulentverksamheter inte har något ansvar 

för vården av barn och unga i familjehem kan ett tillståndskrav för sådana 

verksamheter anses relevant. Som framgår av Socialstyrelsens uppföljning av 2013 

års förändringar i lagstiftningen gällande samhällsvården för barn och unga har 

kommunerna haft svårigheter med att avtala om uppdragets ramar direkt med de 

faktiska familjehemmen.
157

 I stället är det vanligt att avtalen ingås med konsulent-

verksamheterna och att avtalens ramar sätts av dem. Relevansen av detta är enligt min 

bedömning att konsulentverksamheterna genom detta måste anses ha ett ännu större 

inflytande över vården än vad som ligger till grund för förslaget om ett utökat 

tillståndskrav. I enlighet med förslaget anser jag därmed att det vore relevant att 

sådana verksamheter är tillståndspliktiga, detta mot bakgrund av deras inflytande 

genom råd och stöd till familjehemsföräldrarna samt deras inflytande över avtalens 

utformande.  
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5. Diskussion  

5.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera innebörden och konsekvensen av den 

rättsliga reglering som styr kontroll och tillsyn av barn och unga som placerats i HVB 

eller familjehem. Så som redogjorts är regleringen idag under förändring och utöver 

detta påverkas området starkt av den nu aktuella samhällsutvecklingen. IVO har i en 

skrivelse till regeringen den 15 december 2015
158

 uppmärksammat hur det stora 

antalet ensamkommande flyktingbarn som idag söker sig till Sverige påverkar 

kommunerna. Som angivits ovan har den som bedriver socialtjänst en skyldighet att 

anmäla till IVO om de inom sin verksamhet uppmärksammar allvarliga 

missförhållanden, så kallade Lex Sarah-anmälningar. Under hösten 2015 har IVO 

identifierat en ny typ av sådana anmälningar. Kommunerna anmäler i större 

utsträckning inte faktiska missförhållanden, utan snarare att situationen som den ser ut 

idag bidrar till att de inte kan uppfylla sitt författningsstyrda uppdrag gällande barn 

och unga placerade inom samhällsvården. Bakgrunden till dessa brister är 

huvudsakligen den ökade arbetsbördan som skapats i och med tillströmningen av 

ensamkommande barn. Anmälningarna rör bland annat att kommunerna inte hinner 

följa upp vården som de ska, att de inte kan garantera kvaliteten och säkerheten för de 

barn och unga som placerats, att boenden inte utreds ordentligt och ibland inte alls 

samt att det inte finns boenden att tillgå.  

 

Den kommande diskussionen behandlar den problematik som jag efter att ha skrivit 

denna uppsats anser vara den huvudsakliga. Utgångspunkten för diskussionen är de 

nu föreslagna förändringarna av regleringen, samt hur rådande samhällsförändringar 

riskerar att urholka de förstärkningar som skett av regleringen under 2000-talet och 

särskilt efter Upprättelseutredningen.  

 

5.2 Bristen på HVB och familjehem 

Ett av de huvudsakliga problemen inom samhällsvården för barn och unga anser jag 

vara den brist på placeringsplatser som föreligger idag. Som angivits genomgående i 
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denna uppsats finns ett ökat behov av placeringsplatser för barn och unga, mycket på 

grund av den rådande situationen med tillströmningen av ensamkommande flykting-

barn. Som redogjorts för ovan anges inom ramen för SOU 2014:3 att det faktum att 

kommunerna i allt större utsträckning idag anlitar privata verksamheter när de har att 

placera ett barn eller en ungdom vara en bidragande orsak till att kostnaderna för 

sådana placeringar ökat.
159

 Även om privatiseringen inte ensamt bidragit till denna 

ökning är det relevant att belysa då den nu nämnda platsbristen har betydelse även ur 

en ekonomisk synvinkel. Att det i och med tillströmningen av ensamkommande 

flyktingbarn i kombination med platsbristen på HVB och familjehem blivit dyrare för 

kommunerna att placera barn och unga är något som uppmärksammats medialt. 

Exempelvis anges i en artikel från DN den 14 oktober 2015 att vissa konsulent-

verksamheter tar nästan 200 procent mer i vårddygnsavgift per barn av kommunen än 

de boenden som tillhandahålls direkt av kommunen.
160

 Vidare anges i en artikel från 

Aftonbladet publicerad den 15 september 2015 att även kostnaderna för placeringar i 

HVB ökar i och med den nuvarande platsbristen.
161

 Som angivits ovan är en del i det 

nyligen lagda lagförslaget om den nya boendeformen stödboenden att de bedöms vara 

mindre kostsamma för kommunerna.
162

 Genom denna förändring avser således 

lagstiftaren att reducera de kommunala kostnaderna samt öka antalet placerings-

platser. Stödboendena har dock endast bedömts vara lämpliga för ungdomar med ett 

mindre eller inget vårdbehov alls. Huruvida denna reform kommer att bidra till den 

förändring lagstiftaren ämnar åstadkomma är således svårt spekulera i idag eftersom 

lagen träder i kraft först den 1 januari 2016. 

 

Bristen på placeringsplatser bidrar enligt min bedömning till ett flertal problem som 

också kan sägas förstärka varandra. Ett ökat behov av HVB och familjehem i 

kombination med det faktum att det visat sig vara lukrativt att bedriva sådana 

verksamheter i enskild regi föranleder enligt min mening också att kontrollen och 

tillsynen av sådana verksamheter blir än mer viktig. Utredningen om tvångsvård för 

barn och unga i sitt delbetänkande (SOU 2014:3) bedömt det som lämpligt att 

kommunerna ska behöva anmäla till IVO när ytterligare ett barn placeras i ett 
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familjehem där det redan bor tre barn.
163

 Bakgrunden till detta anges vara att 

tryggheten och säkerheten för barnen och ungdomarna riskerar att blir sämre av ett 

större antal barn placeras i samma boende. Resonemanget gör sig enligt min mening 

tillämpligt även här. Den nu rådande platsbristen i kombination med att privata 

vinstdrivande bolag, vars huvudsakliga syfte bör vara att göra en så stor vinst som 

möjligt, har inflytande över placeringsmöjligheterna bör rimligen kunna föranleda att 

fler barn kan komma att placeras i samma boende. Detta skulle i sin tur kunna riskera 

att tryggheten och säkerheten för de barn och unga som placerats eftersätts. Förslagen 

i SOU 2014:3 och 2015:71 om en förstärkning av regleringen avseende den initiala 

kontrollen av familjehem, respektive ett förtydligande av kompetens- och utbildnings-

kravet för föreståndaren och personalen vid HVB kan i ljuset av detta anses vara av 

stor vikt.
164

  

 

En risk är dock att en strängare reglering avseende den initiala kontrollen av 

familjehem samt föreståndaren och personalen vid HVB kan bidra till att färre 

placeringsplatser finns att tillgå. En konsekvens skulle kunna vara att färre 

familjehemsföräldrar är villiga att anta sig uppdraget om det ställs högre krav på 

kontrollen av dem som individer och om det blir ett krav att de genomgår en 

utbildning gällande uppdraget. Ytterligare en konsekvens är att ett eventuellt förhöjt 

kompetens- och utbildningskrav för föreståndaren och personalen vid HVB skulle 

kunna bidra till stramare tillståndsprövning. Kompetensen hos föreståndaren och 

personalens utbildning är en del i IVO:s prövning när det gäller att bevilja tillstånd för 

enskilda HVB. En förstärkning av kompetens- och utbildningskravet skulle i 

förlängningen kunna bidra till att färre boenden godkänns och därmed reducera 

tillgången av HVB. Det kan sannolikt bli en konsekvens även inom familjehems-

vården om konsulentverksamheter i enlighet med förslaget i SOU 2014:3 skulle 

komma att bli tillståndspliktiga.
165

 Som angivits ovan
166

 väljer familjehem idag i allt 

större utsträckning att samarbeta med konsulenter. En skärpt kontroll av sådana 

verksamheter, exempelvis genom att de blir tillståndspliktiga, skulle således kunna 

föranleda att färre konsulentverksamheter godkänns och att familjehem som söker 

konsulentstöd får färre verksamheter att vända sig till.  
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5.3 Bristen på socialsekreterare  

Som beskrivs ovan har det både inom ramen för IVO:s tillsyn och Socialstyrelsens 

uppföljning av 2013 års förändringar i lagstiftningen gällande den sociala barn- och 

ungdomsvården påpekas att bestämmelsen om de särskilda socialsekreterarna inte 

uppnått sitt syfte.
167

 Bakgrunden till denna problematik anges generellt vara personal-

brist, eller hög omsättning av socialsekreterarna inom kommunerna. Denna 

problematik ligger enligt min uppfattning utanför vad som kan lösas rent rättsligt utan 

är snarast en politisk fråga. Staten kan självfallet bistå kommunerna med ekonomiska 

medel för att förbättra situationen men att det skulle ske är dock tveksamt. Inte minst 

idag i det pressade läge som staten och kommunerna befinner sig i.  

 

Oavsett grunden för denna problematik måste här påpekas att bristen på 

socialsekreterare bidrar till en stor osäkerhet för de barn och unga som placeras 

utanför de egna hemmen. Som angivits ovan är en grundläggande princip vid beslut 

om placering den så kallade kontinuitetsprincipen. Den konstaterade höga 

omsättningen och bristen på personal inom kommunernas socialtjänster måste enligt 

min mening föranleda att denna princip eftersätts. Bristande kontinuitet måste även 

anses urholka syftet med bestämmelsen om de särskilda socialsekreterarna eftersom 

det blir svårare att skapa en god och förtroendefull relation till det placerade barnet 

eller ungdomen. Den möjlighet som finns för att säkerställa en ökad kontinuitet skulle 

vara att, i enlighet med den ursprungliga tanken, lagstifta om antalet tillfällen som 

socialsekreterare ska besöka placerade barn och unga. Detta skulle med största 

sannolikhet bidra till en ökad trygghet för de barn och unga som placeras inom 

samhällsvården. Det skulle dock inte lösa den problematik som bristerna bedöms 

grunda sig i. En mer strikt lagstiftning av denna typ skulle snarare tvärtom sannolikt 

öka arbetsbördan för de berörda tjänstemännen om det inte skulle kombineras med 

ytterligare ekonomiska medel.   

 

Problemet med den höga omsättningen av socialsekreterare drabbar enligt min 

mening i hög grad barn och unga placerade i familjehem. Som konstaterats ovan 

omfattas inte familjehemsvården av IVO:s tillsyn på samma sätt som HVB. Utöver 

detta bedömdes försöksverksamheten med så kallade tillsynsombud inte heller fylla 
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den funktion som eftersträvades. Av IVO:s slutrapport av försöksverksamheten att 

döma tycks det huvudsakliga problemet även här ha ansetts vara bristande 

samhällsresurser. Det faktum att det är kostsamt för samhället att bedriva sådan 

verksamhet måste självklart vara en faktor i bedömningen av försökets relevans. 

Enligt min mening förlorar dock resonemanget tyngd då det uppenbarligen inte utgår 

från barnets perspektiv. Barn och unga i HVB har precis som barn placerade i 

familjehem vuxna runt sig dagligen och de omfattas även av bestämmelsen om de 

särskilda socialsekreterarna. Utöver detta har de även möjligheten att samtala med 

IVO:s inspektörer när de utövar tillsyn av HVB. Ett resonemang om att barn och unga 

i familjehem inte behöver ytterligare aktörer blir därför enligt mig motsägelsefullt. 

Oavsett om barn och unga i familjehem inte erhåller behandlande vård- och 

stödinsatser på samma sätt som de som placeras i HVB så är insynen i enskilda hem 

mer begränsad. Att familjehemsbarnen har möjlighet att komma till tals måste således 

vara av yttersta vikt. 

 

Som nämnts ovan har IVO att bistå barn och unga placerade inom samhällsvård med 

relevant information.
168

 De har utöver detta även ett ansvar att vara lättillgängliga för 

den nämnda målgruppen. IVO har mot denna bakgrund upprättat en särskild barn- och 

ungdomslinje. I propositionen som låg till grund för denna förändring angavs att 

denna utökade möjlighet att komma i kontakt med IVO särskilt skulle underlätta för 

barn och unga placerade i familjehem.
169

 Även om sannolikheten att barn och unga 

inte har tillgång till en telefon eller andra liknande medier måste anses liten är min 

bedömning att resonemanget lägger ett synnerligen stort ansvar på det placerade 

barnet. Möjligheten att ringa IVO anser jag inte kan kompensera faktiska personliga 

möten med myndighetens inspektörer. När det gäller små barn är problemet förstås 

ännu större då de inte har förmåga att söka eller ta till sig information och än mindre 

kontakta IVO på egen hand.  

 

Utöver detta följer av motiven till förslaget om Socialstyrelsens utökade ansvar för 

familjehemsvården att barn och ungas röster är av största vikt för utvecklingen.
170

 

Socialstyrelsen har därför tillsammans med Barnombudsmannen fått i uppdrag att ta 

                                                        
168

 Se avsnitt 4.5.2. 
169

 Prop. 2008/09:160 s. 65. 
170

 Prop. 2015/16:43 s. 52. 
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fram en metod för hur man ska samtala med barn och unga i familjehem.
171

 

Lagstiftaren har således konstaterat att det finns brister avseende familjehemsbarnens 

möjlighet att komma till tals.  

 

5.4 Tillsyn av familjehemsvården 

I proposition 2015/16:43 där det framgår att lagstiftaren avser att minska 

kontinuiteten av IVO:s frekvenstillsyn berörs inte det förslag som läggs fram i SOU 

2014:3 om ett utökat frekvenskrav även för familjehemsvården.
172

 Min bedömning är, 

i enlighet med förslaget i SOU 2014:3, att frekvenstillsyn av familjehemsvården 

måste anses vara lika viktig som ett frekvenskrav gällande HVB. Detta framförallt 

mot bakgrund av att majoriteten av de barn och unga som omfattas av samhällsvården 

är placerade i just familjehem. Som konstaterats har familjehemsuppdraget vidare 

förändrats genom att barn och unga med viss social problematik i allt större 

utsträckning placeras i familjehem och genom att det är mer vanligt att ett större antal 

barn placeras i samma boende.  Det som framkommit av Socialstyrelsens uppföljning 

av bestämmelsen med de särskilda socialsekreterarna, samt IVO:s resultat om att 

kontinuiteten av dessa besök brister är även här relevant. Bristande uppföljning samt 

en begränsad tillsyn är två faktorer som måste anses påverka säkerheten och 

tryggheten för barn och unga i familjehem negativt. Så som anges i SOU 2014:3 finns 

vissa svårigheter med att utöva tillsyn i enskilda hem. Detta är förstås en faktor som 

måste tas i beaktande när det gäller tillsyn av familjehem. Med grund i vad som 

anförs här ovan kan dock konstateras att den reglering som styr tillsyn av 

familjehemsvården är i behov av utveckling för att kunna säkerställa tryggheten för de 

barn och unga som placeras i sådana boenden. Insynen i familjehemmen är bevisligen 

sämre än insynen i HVB. Mot bakgrund av vad som framkommit i Upprättelse-

utredningen om att vanvård var vanligast förkommande inom familjehemsvården kan 

den nuvarande regleringen i ljuset av samhällsutvecklingen och den bristande 

kontrollen inte i tillräckligt hög grad anses säkerställa tryggheten och säkerheten för 

barn och unga i familjehem.  

                                                        
171

 Socialdepartementet, Uppdrag att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt 

genomföra en pilotundersökning, Dnr: S2013/3876/FST. 
172

 SOU 2014:3 s. 187.  
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6. Slutord och framtidsutsikter  

Att samhället ska kunna säkerställa fullständig trygghet och säkerhet för samtliga barn 

och unga som placeras i samhällsvård måste anses vara en utopisk tanke. Det är 

omöjligt att med säkerhet veta vad som sker inom hemmets fyra väggar, vilket är ett 

faktum oavsett om barnet eller ungdomen tagits om hand av samhället eller om de 

lever med sina biologiska föräldrar. Denna uppsats har dock visat att den reglering 

som styr kontroll och tillsyn av barn och unga inom samhällsvården, kanske 

framförallt den avseende familjehemsvården, är problematisk på flera sätt.  

 

Enligt min mening är det av yttersta vikt att familjehemsbarnens möjlighet att komma 

till tals utvidgas. Både Socialstyrelsen och IVO har uppmärksammat brister i 

kontinuiteten av socialsekreterarnas besök. Dessa besök är den enda möjlighet 

familjehemsbarn har till enskilda personliga möten med en utomstående aktör, varför 

de resultat som presenterats av de nu nämnda myndigheterna måste anses 

oroväckande. En mer frekvent tillsyn inom familjehemsvården skulle därmed 

sannolikt bidra till en ökad trygghet och säkerhet för barn och unga placerade i 

familjehem. 

 

Vad som dock måste uppmärksammas är att den problematik som finns på området 

huvudsakligen inte grundar sig i rent rättsliga problem utan kanske framförallt i 

ekonomiska utmaningar. Trots de förändringar som skett, samt de som nu kommer att 

genomföras, bidrar den nu aktuella samhällsutvecklingen till att ytterligare problem 

skapas. För att säkerställa kontinuiteten av socialsekreterares uppföljning av vården, 

att det finns placeringsplatser att tillgå, att familjehem och HVB utreds och för att 

IVO ska kunna bedriva en effektiv och bra tillsyn krävs större ekonomiska anslag. 

Som jag ser det ligger därmed de huvudsakliga bristerna inte i den reglering som 

omger dessa institut. Den problematik som finns kommer inte att kunna lösas om de 

aktörer som faktiskt utövar denna kontroll och tillsyn inte har tillräckliga resurser för 

att utföra deras uppdrag. I slutändan kanske detta är ett problem som inte kan lösas 

endast på rättslig väg utan snarast blir en politisk fråga.  
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