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Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen
Med anledning av frågor från kommuner och enskilda familjevårdsenheter,
paraplyorganisationer eller liknande, har Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och
Landsting i samråd med länsstyrelsen i Stockholms län enats om följande förtydligande av nämnda bestämmelser. Vidare information finns att läsa i prop.
2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. och i
Socialstyrelsens meddelandeblad Ändringar i regler om skydd eller stöd för barn
och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården, artikelnr. 2008-1-5.
Familjehem
Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd (6 kap. 6 § 2 stycket socialtjänstlagen).
Skälet till att bestämmelsen förtydligades den 1 april 2008 är att det tidigare funnits tveksamheter kring vem som har ansvaret för att utreda familjehemmet. I propositionen tydliggörs att utredningen inte i något fall ska utföras av någon annan
aktör än socialnämnd. Nämnden kan visserligen som underlag för sin bedömning
använda sig av en utredning som gjorts av en annan kommun, men den placerande
nämnden kan inte frånhända sig ansvaret för den slutliga bedömningen av hemmets lämplighet och att den bedömningen grundar sig på aktuella uppgifter.
Att en familjehemsorganisation, paraplyorganisation eller liknande, gjort en utredning fritar inte heller nämnden från dess ansvar att göra en egen utredning och
bedömning. Däremot kan nämnden som ett led i sin bedömning hämta
information från såväl familjehemsorganisationen som andra referenter av intresse
för bedömningen.
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Jourhem
Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte
förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd (6 kap. 6 § tredje stycket socialtjänstlagen).
Syftet med bestämmelsen är att ett jourhem ska vara utrett av socialnämnd. Det är
alltså inte möjligt för en nämnd att överlåta åt en paraplyorganisation eller liknande att göra en utredning av hemmet och sedan godta den som en egen. Att en
paraplyorganisation gjort en utredning fritar inte nämnden dess ansvar att göra en
egen. Självklart kan nämnden som ett led i sin utredning hämta in information
från den utredning som paraplyorganisationen kan ha.
För att kunna fungera som ett jourhem, dvs. att kunna ta emot barn som av olika
skäl behöver placeras omgående, behöver inte ett beslut om hemmets lämplighet
som jourhem fattas före varje placering. Ett jourhem kan sägas ha ett generellt
beslut att få ta emot barn som behöver placeras akut. Däremot ska nämnden, i den
mån det låter sig göras, göra en matchning av tilltänkt hem och barn och självklart
fatta ett placeringsbeslut för det barn som placeras.
Socialtjänsten måste före varje placering förvissa sig om att jourhemmet fortfarande är aktuellt som jourhem och att den tidigare av socialnämnd gjorda utredningen fortfarande är aktuell. Ett sätt är att nämnden har en förteckning på aktuella jourhem som fortlöpande uppdateras. I de fall en nämnd behöver anlita ett
hem som man inte tidigare har kännedom om, är det lämpligt att nämnden kontaktar den nämnd som utrett familjens lämplighet som jourhem och tar del av beslutet. Det är även möjligt att be familjehemmet att visa upp nämndbeslut på att
det är utrett och befunnits lämpligt. Om utredningen ligger en tid tillbaka kan
kompletteringar behöva göras och ett nytt beslut fattas.
I de fall en socialnämnd vänder sig till paraplyorganisation eller liknande som
erbjuder jourhem, har den placerande nämnden ansvar för att förvissa sig om att
det tilltänkta hemmet är utrett av socialnämnd och att en nämnd beslutat att hemmet är lämpligt som jourhem och att uppgifterna om hemmet är aktuella.
Det finns idag många jourhem som inte är utredda av nämnd eller där en nämnd
beslutat om hemmets lämplighet. Vid en placering i ett sådant hem måste nämnden alltså göra en utredning och fatta beslut. I de fall flera kommuner gått ihop om
ett s.k. kontrakterat jourhem, räcker det med att en nämnd gör utredningen och
fattar beslutet.
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Kontaktpersoner:
Socialstyrelsen:
Gunilla Cederström, Gunilla.Cederstrom@Socialstyrelsen.se
tel. 075 247 3846 och
Suzanne Julin, Suzanne.Julin@Socialstyrelsen.se tel. 075 247 3260
Sveriges Kommuner och Landsting:
Avdelningen för vård och omsorg
Elisabeth Melin, Elisabeth.Melin@skl.se
Tel:08-452 76 04
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst

Ellen Hyttsten
Sabina Wikgren Orstam
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