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Socialnämnd och motsvarande

Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården
2007-12-05 fattade riksdagen beslut om ett antal ändringar i reglerna om skydd
och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Bakgrunden till riksdagsbeslutet är regeringens proposition 2006/07:129
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården mm, som i sin tur, bland
annat, behandlar SOU 2005:81 Källan till en chans - Nationell handlingsplan för
den sociala barn- och ungdomsvården samt SOU 2006:57 En bättre tillsyn av
missbrukarvården.
Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008 och några av de viktigaste
förändringarna redovisas kortfattat nedan.
Barns rätt till information
Bestämmelser om barns och ungas rätt till relevant information införs. Bland
annat ska socialnämndens ansökan om vård enligt LVU innehålla uppgifter om
hur och vilken slags information som lämnats samt uppgifter om den unges
inställning. Informationen bör anpassas efter barnets förutsättningar att ta till sig
den och ges på ett sådant sätt att den inte är onödigt uppslitande.
(1 och 4 §§ LVU, 3 kap. 5 § SoL)
Jourhem
Ett barn får inte placeras i ett jourhem om inte förhållandena i hemmet är utredda
av en socialnämnd. Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett
jourhem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning om ingripande
till barnets skydd eller stöd avslutats. (6 kap. 6 § SoL)
Förbättrad statistik
Den nationella statistiken om den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras
och ett arbete med nationella kvalitetsregister inleds. Socialstyrelsen ska i samråd
med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse upprätta och årligen revidera
en förteckning över hem för vård eller boende.
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Omedelbart förbud för HVB-hem
Länsstyrelsen får utan föregående föreläggande förbjuda fortsatt verksamhet vid
ett HVB-hem om det föreligger fara för barns liv, hälsa eller personliga säkerhet.
(13 kap. 6 § SoL)
Bevarande och gallring av dokumentation
Nya regler införs för bevarande och gallring av dokumentation i enskilda
verksamheter. Bland annat ska handlingar i en personakt i enskild verksamhet
som avser barn som har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende
överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen.
(7 kap. 3 § SoL)
Tillsyn
Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag när det gäller ärenden om tvångsvård förtydligas
genom ett tillägg i SoL. Kommuner och landsting som driver hem för vård eller
boende samt kommuner som genom avtal har överlämnat till enskild att driva
sådant hem skall anmäla denna verksamhet till länsstyrelsen. Anmälan ska göras
till den länsstyrelse där hemmet är beläget. (13 kap 2§ SoL, 7 kap. 1 § SoL)
Vård- och genomförandeplaner
En individuell vårdplan ska upprättas även för vuxna i HVB-hem och familjehem.
För barn ska dessutom en genomförandeplan upprättas. Vad en sådan
genomförandeplan ska innehålla regleras närmare i socialtjänstförordningen.
(11 kap. 3 § SoL)
Stöd och hjälp sedan vård upphört
Socialnämndens ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som
barn och ungdom kan ha sedan vård och fostran utanför det egna hemmet har
upphört görs tydligare genom ett tillägg i socialtjänstlagen. (5 kap. 1 § SoL)
Utredning om en samlad lagstiftning
En utredning om samlad lagstiftning aviseras för den sociala barnavården. Syftet
är att förtydliga samhällets skydd och stöd till barn i socialt utsatta situationer.
Dessutom ska familjehemmens uppdrag och villkor ses över. (Regeringen har
2007-12-06 fattat beslut om utredningsdirektiv, se dir 2007:168)
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