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1. Sammanfattning
Dessa riktlinjer är fastställda av omsorgs- och socialnämnden i Mjölby
kommun. Utgångspunkten i riktlinjerna är att de ska vara ett stöd vid
handläggningen och ge en rättssäker vägledning i arbetet. Enligt
socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om
särskilda skäl föreligger kan det motivera att göra avsteg från
riktlinjerna. I sådana situationer ska arbetsledare och enhetschef
konsulteras. I ärenden som rör barn eller andra målgrupper som
socialtjänsten har ett särskilt ansvar för, ska den enskildes behov särskilt
nogsamt bedömas.

2. Inledning
Dessa riktlinjer rör myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL),
lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).
Insatser enligt SoL är frivilliga och beviljas utifrån ansökan och samtycke
från den enskilde. LVU ska trygga samhällets möjligheter att ge barn och
unga behövlig vård och behandling, när behövlig vård inte kan
genomföras i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge. LVM
tillämpas för vuxna med missbruk och beroendeproblematik när behovet
inte kan tillgodoses på frivillig väg. LVU och LVM kompletterar SoL när
den som ska vårdas inte frivilligt medverkar till behandling och sådan
vård bedöms som ofrånkomlig.

Mjölby kommuns värdegrund

Mjölby kommuns värdegrund utgår från medborgarens behov,
önskemål och delaktighet. Vi bemöter medborgare på ett kompetent och
respektfullt sätt. Vi ser samverkan som en förutsättning för
värdeskapande förbättringar. I Mjölby kommun är vi engagerade och
modiga, vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar alltid på
resultat.

Bemötande
Av 1 kap 1 § SoL framgår att socialtjänstens verksamhet ska bygga på
respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Varje
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individ ska i kontakt med socialtjänsten få ett respektfullt och
förtroendeingivande bemötande. Det är också viktigt att dokumentation
utformas med respekt för den enskilde. Information om socialtjänstens
verksamhet ska finnas tillgänglig och handläggare ska erbjuda hjälp att
förmedla informationen utifrån den enskildes behov. Om någon enskild
av misstag vänder sig till fel myndighet ska myndigheten hjälpa den
enskilde till rätta.

Delaktighet
Den enskildes rätt till delaktighet i handläggning och insatser är en
viktig princip inom socialtjänstens arbete och är avgörande för den
enskildes rättsäkerhetsskydd. Den enskildes rätt till delaktighet innebär
att utredning och insatser ska genomföras tillsammans med den enskilde
och att stor vikt ska läggas vid den enskildes inflytande och
självbestämmande. Rätten till delaktighet medför också att den enskilde
har rätt att få ta del av dokumentation under ärendets gång samt att få
antecknat om den enskilde anser att någon uppgift är felaktig.
Den enskilde ska i kontakt med socialtjänsten rutinmässigt informeras
skriftligt eller muntligt om sina rättigheter att få ta del av sin journal
samt om möjligheten att överklaga ett beslut.

Kommunens ansvar
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som bor eller vistas
i kommunen får det stöd de behöver. Det medför inte någon
inskränkning på andra huvudmäns ansvar, men innebär att det är
kommunens ansvar att tillgodose en enskilds behov om det är oklart
vilken huvudman som ska hjälpa den enskilde. Det yttersta ansvaret kan
i praktiken innebära att ansvaret blir socialtjänstens.
Huvudprincipen är att det är den kommun där den enskilde är
stadigvarande bosatt eller har starkast anknytning till som ansvarar för
att den enskilde får stöd och insatser, även om personen tillfälligt vistas i
en annan kommun. Det gäller t ex när socialtjänsten i en kommun har
placerat en person i en annan kommun. Det är då
den placerande kommunen som står för insatsen, de kostnader som är
förknippade med insatsen och stöd i samband med att insatsen avslutas.
Bosättningskommunens ansvar kvarstår även för personer som tillfälligt
vistas utanför landets gränser, men är bosatta i Sverige.

Barns bästa och barns rätt att komma till tals

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga
förhållanden. Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk
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lag. Barnkonventionens syfte är att stärka barns rättsliga status genom att
tydliggöra att barn är rättighetsbärare. Barns bästa ska vara en självklar
del i allt arbete som rör barn och de ska ges möjlighet att vara delaktiga i
det som rör dem.
Det är även reglerat i SoL och LVU att barn bästa ska vara avgörande i
ärenden som rör barn och att barn har rätt att komma till tals och att
deras åsikter ska dokumenteras. När en åtgärd rör ett barn ska barnet få
relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. När en
åtgärd riktas till ett barn har barnet alltid rätt att komma till tals. Om
barnet inte kan förmedla sin åsikt ska man träffa barnet för att på så sätt
bilda sig en uppfattning om barnets situation.
Om en insats riktar sig till en vuxen men barn finns i hemmet, ska det
beaktas hur barnet påverkas av insatsen. I möjligaste mån ska barn få
möjlighet att komma till tals om vad hen anser om den aktuella
stödinsatsen. Ett ställningstagande behöver tas i utredningen kring
lämpliga insatser utifrån ett barnperspektiv. Hur barnet påverkas och
ställlningstagande utifrån ett barnperspektiv ska dokumenteras i den
vuxnes personakt.
Det innebär sammanfattningsvis att verksamheten ska ge barn goda
förutsättningar att komma till tals och att deras åsikter ska beaktas.

Nätverksarbete och Signs of safety

I linje med Mjölby kommuns vision har nätverksarbete stor roll i det
dagliga arbetet på enheten. En person med svårigheter har oftast ett mer
eller mindre stort personligt och professionellt nätverk av människor
som är beredda att ge stöd och hjälp. I nätverksarbete fokuseras det på
dessa stödpersoner, och intentionen är att samordna nätverkets stöd.
Arbete enligt Signs of Safety är styrkebaserat och förhållningssättet
genomsyras av att alla är värda att samarbeta med samt att det är den
enskilde som är expert på sitt eget liv.
Arbetet med nätverk och innebooende resurser ska genomsyra alla
kontakter med den enskilde från aktualisering till avslut. Som stöd för
detta ges relevant utbildning i systemteori samt grundläggande
utbildning i och Signs of Safety. Som en del i nätverksarbete kan
processmöten genomföras. Sådana möten föregås av ett
mobiliseringsarbete och leds av en nätverksledare som styr samverkan i
en konstruktiv riktning. Metoden är verkningsfull genom att engagera
många goda krafter. Samverkan är i fokus, och inriktningen är att frigöra
de resurser som finns inom och runt den enskilde.
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Skälig levnadsnivå och förutsättningar för goda levnadsvillkor

Kommunerna i Östergötland har överenskommit med Region
Östergötland om en gemensam ambition kring samverkan, uppdrag och
insatser till barn och unga upp till 21 år, samt dess närstående. Målet är
att invånare i regionen ska erbjudas goda levnadsvillkor, få råd och stöd
som bidrar till hälsa, utbildning och god livskvalitet, ges tillgång till vård
och omsorg som är nära och tillgänglig, erhålla insatser med hög kvalitet
som möter medborgarens vanligaste behov av vård och omsorg, vara
välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård,
stöd och omsorgsinsatser.
Socialtjänsten bidrar till detta genom att den enskilde genom bistånd
enligt socialtjänstlagen ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Utifrån
den generella utformningen gäller samma bestämmelse oavsett
människors ålder, situation och behov. Med stöd av bestämmelsen
beslutas om rätten till såväl öppna insatser som insatser i form av frivillig
placering utanför hemmet. Begreppet skälig levnadsnivå bedöms utifrån
den vuxne individens eller barnets och familjens situation, uppfattning
och önskningar.
Vid bedömning av vilken insats som kan vara aktuell måste en
sammanvägning göras av olika omständigheter, som den en enskildes
behov och önskemål, den önskade insatsens lämplighet som sådan samt
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser.
Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker, insatser ska
tillsättas med utgångspunkt i lägsta effektiva omhändertagandenivå.
Insatserna ska bedrivas med god kvalitet och med den enskildes
delaktighet i fokus.

Lika rättigheter och möjligheter

Den sociala myndighetsutövningen ska kännetecknas av att den är
opartisk och motverkar diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kan bland annat handla om våld som är psykiskt,
fysiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Utredningsenheten ansvarar
för att utreda och utifrån det erbjuda stöd till personer som utsätts för
våld i nära relationer. Ett nära samarbete med andra delar av omsorgsoch socialnämndens verksamheter är viktigt.
Vid utredning av våldsutsatta personer finns särskilda riktlinjer, till
exempel vad gäller vistelsebegrepp. Vad som ska ingå i en utredning av
en person utsatt för våld i nära relation och barn som bevittnat våld samt
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vilka speciella regler som finns framgår av Socialstyrelsens handbok
”Våld”.
Om det framkommer att barn kan ha bevittnat/upplevt våld mellan
vuxna i sin familj ska utredning inledas.
I de fall det finns misstanke om hedersrelaterat våld och förtyck är det
extra viktigt att göra risk/skyddsbedömningar, även i förhållande till
sekretess gentemot vårdnadshavare.
”Skyddade personuppgifter” är Skatteverkets samlingsrubrik för de
olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och
fingerade personuppgifter inom folkbokföringen. När en person som har
någon form av skyddade personuppgifter ansöker om bistånd och
registreras i verksamhetssystemet varnar systemet då det är uppkopplat
till Skatteverket. En sekretessmarkering innebär emellertid inte någon
absolut sekretess för skyddade uppgifter utan den legala innebörden är
att uppgifter om personen enligt folkbokföringens bedömning inte bör
lämnas ut utan en särskild sekretessprövning.
Det är av vikt att ta reda på vilken typ av sekretess den sökande har då
det i vissa fall kan skada en person att uppgifter om denne lämnas ut.
Det kan till exempel gälla någon som är hotad eller förföljd.
Det finns särskilda rutiner för hantering av skyddade personuppgifter
och sekretess- och spärrmarkering, som ska följas.

3. Riktlinjens innehåll
Syfte med riktlinjerna

Riktlinjerna ska ge stöd för hur uppgifter ska utföras. Riktlinjer som
antas i verksamheten ska precisera hur något ska uppnås. Syftet med
riktlinjerna är att skapa ett enhetligt och rättssäkert synsätt vid
bedömningar. En helhetsbedömning av den enskildes totala situation
måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det den enskildes behov
av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats.
Riktlinjerna utgår från 4 kapitlet 1 § SoL som reglerar rätten till bistånd.
SoL är en målinriktad ramlag som ökar möjligheten att utforma
verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov.
I lagen anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska
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åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås. LVU och LVM
kompletterar SoL när den som ska vårdas inte frivilligt medverkar till
behandling och sådan vård bedöms som ofrånkomlig. Riktlinjerna
förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och
bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.
Insatserna ska anpassas till den enskildes egna förutsättningar och
individuella behov. Omsorgs- och socialförvaltningen får aldrig ta över
ansvaret från den enskilde utan verksamheten skall inriktas på att den
enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret alternativt tar tillbaka
ansvaret för den egna situationen. Insatserna ska alltid syfta till att stärka
den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att tillämpningen av lagen
förändras vid ändrade samhällsförhållanden som berör de människor
som socialtjänsten har kontakt med. Exempel på sådana förhållanden är
situationen på arbets‐ och bostadsmarknaden.
Utöver socialtjänstlagen regleras socialtjänstens arbete
av en rad andra lagar och förordningar, t. ex förvaltningslagen
(1986:223), offentlighets och sekretesslagen (2009:400), föräldrabalken
(1949:381) och socialtjänstförordningen (2001:937). Därutöver finns stöd
för handläggning att hämta i handböcker och utbildningsmaterial
utfärdade av Socialstyrelsen, rättspraxis samt i yttranden lämnade av
Justitieombudsmannen (JO) och Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Denna riktlinje är uppbyggd på gällande lagstiftning och
vägledning.

4. Handläggning och
dokumentation
Det finns ett lagreglerat dokumenationskrav på verksamheten.
Grunduppgifter, utredning, beslut, genomförandeplan samt eventuella
andra planer och uppföljningar av dessa samt journalanteckningar utgör
den sociala dokumentationen. En ska fortlöpande dokumentera hur
arbetet med genomförandet av den enskildes beviljade insatser går. Den
enskildes rättssäkerhet är central.
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I ärenden gällande barn och unga genomförs handläggning i enlighet
med Barns Behov i Centrum (BBIC). Syftet är att stärka barnets/den
unges situation i den sociala barnavården och förbättra samarbetet som
finns runt barnet.

Samtycke

För att få lämna ut information eller inhämta information om personer
som är i behov av vård och omsorg behövs generellt ett samtycke. Det
finns i vissa fall lagstöd för att bedriva utredning utan samtycke från den
enskilde och andra parter (SoL 11:2, LVM § 7). I första hand ska
utredning bedrivas med samtycke så långt det är möjligt. Det innebär att
det är handläggares ansvar att undersöka möjligheterna för samtycke
och tillsammans med alla parter planera och genomföra
utredningsprocessen. Planeringen nedtecknas i en utredningsplan där
det även ska framgå vilka som har deltagit i densamma. Det ska noga
övervägas vilka kontakter som är nödvändiga att ta och med vilket syfte.
En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som motiveras av
ärendets omständigheter. Oavsett om utredning bedrivs med eller utan
samtycke ska den alltid bedrivas med transparens och respekt för den
enskildes integritet.

Informationsskyldighet till den enskilde

Omsorgs- och socialförvaltningen ska alltid informera den enskilde om
andra relevanta möjligheter att få sina behov tillgodosedda, från annan
huvudman eller genom förvaltningen och/eller kommunens andra
verksamheter.

Uppföljning och omprövning

Enheterna som handläggare ärenden med stöd av SoL, LVU, LVM för
barn, unga och vuxna, har till uppgift att regelbundet följa upp beslutade
insatser två gånger per år eller när behoven förändras. Den enskilde eller
utförare kan påkalla behov av uppföljning. Insatserna ska följas upp så
länge de pågår. Tidsbegränsade beslut behöver följas upp innan de går
ut.
Uppföljning ska ske systematiskt och bygga på samtal med den enskilde
och utföraren. Uppföljning med den enskilde kan genomföras genom
exempelvis telefonsamtal, digitala möten eller personliga möten.
Uppföljning syftar till att bedöma om uppsatta mål uppfylls och om det
är aktuellt att ompröva eller besluta om nya insatser.
I avvaktan på att ett beslut kan verkställas är det viktigt att handläggaren
håller sig uppdaterad kring situation av behov hos den enskilde. Detta
ska ske regelbundet och vid behov ska andra kompletterande insatser
erbjudas.
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5. Samordnad individuell
plan (SIP)
Samordnad individuell plan (SIP) är lagstadgad sedan 2010. SIP ska
upprättas tillsammans med den enskilde om den enskilde har behov av
insatser från både socialtjänst och region. Även andra professioner kan
bjudas in. En SIP ska tydliggöra vem som gör vad och när. En
fungerande samverkan förenklar för den enskilde och anhöriga då de
inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika
insatser som ges av flera olika professioner. SIP kan initieras av den
enskilde, hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Samtycke från den
som är part krävs.

6. Socialtjänstlagen,
vård med stöd av LVU,
vård med stöd av LVM,
Föräldrabalken
Utredningar

Utredningar avseende barn och unga ska genomföras skyndsamt och
inte mer omfattande än vad som krävs utifrån omständigheterna i
ärendet. Den ska vara slutförd senast inom fyra månader. Det innebär
att fyra månader inte ska ses som den normala utredningstiden. Det
förväntas att planering för att avsluta utredningen så snart det är möjligt
görs och att denna planering nedtecknas i en utredningsplan.
Utredningar avseende vuxna ska också slutföras skyndsamt. Det innebär
att någon tydlig bortre tidsgräns för hur lång tid det är rimligt att en
sådan utredning bör ta inte finns.
Förhållningssättet till begreppet skyndsamt bör oavsett om det gäller
barn, unga eller vuxna vara att det ska ta så kort tid som möjligt.
Dröjesmål kan uppstå i de fall utlåtande från annan insats inväntas om
sådant är avgörande för bedömning och beslut. I så fall ska detta tydligt
dokumenteras.
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Familjerätt

Familjerätten lämnar upplysningar, beslutsunderlag och bedriver
utredningar på uppdrag från tingsrätten i frågor som rör vårdnad,
boende och umgänge. Familjerätten utreder även faderskap,
föräldraskap och adoption.
Familjerättens arbetsuppgifter omfattar stöd och hjälp till föräldrar som
har frågor eller problem gällande vårdnad, boende och umgänge i
samband med en separation.
Familjerättsliga ärenden ska hanteras med skyndsamhet och vad som är
det bästa för barnet ska alltid beaktas. Utifrån vad som är det bästa för
barnet, utifrån barnets mognad, åldet och övriga omständigheteter, ska
alltid samtycke att samtala med barnet eftersträvas.

Öppna insatser
Serviceinsatser

Kommuner kan erbjuda öppna insater i form av så kallad service. Det
innebär att familjer eller individer söker stöd själva, även om det kan ske
på rekommendation. I möjligaste mån ska stöd utan biståndsbeslut
erbjudas och informeras om. Detta stöd är allmänt hållet och som inte
kräver en särskild genomförandeplan. Exempel på allmänt stöd är
föräldrautbildning eller anhörigstöd. Grunden är att det ska handla om
kortvariga kontakter och aldrig i ärenden gällande våld eller andra
övergrepp mot barn. Enheterna som handlägger ärenden med stöd av
SoL, LVU och LVM för barn, unga och vuxna har informationsplikt om
vilka stödinsatser som finns att tillgå och på vilket sätt en får tillgång till
dessa.

Öppenvård som utförs av professionella

Stödinsatser ska i första hand alltid beviljas med interna resurser och i
öppenvård. Utgångspunkten är att det bästa för var och en är att bo kvar
i sitt eget hem och med sitt privata nätverk som en aktiv del i ens liv. Ett
beslut om biståndsinsats tas alltid med utgångspunkten att det finns
inneboende resurser så väl som resurser i den enskildes nätverk.
Biståndsinsats ska alltid föregås av ett nätverksarbete som innefattat
kartläggning och delaktiggörande av detsamma. Undantag kan göras i
ärenden med hedersproblematik och annan våldsutsatthet.
Beviljade stödinsatser styrs av uppsatta mål som förväntas vara
uppnådda innan insatsen kan avslutas. Det ska alltid övervägas om det
finns möjlighet att tidsbegränsa insatsen för att på så sätt skapa tydliga
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ramar inom vilken arbetet ska utföras. Utgångspunkten är att den
enskilde gagnas av att veta hur länge de kan förvänta sig stödinsatser
och att en tidsbegränsning effektiviserar arbetet.
Öppenvård som utförs av externa resurser ska som regel inte förekomma
med hänvisning till det utbud som finns i kommunal regi. Undantag kan
göras för ärenden där det förekommer hedersproblematik och annan
våldsutsatthet där den enskilde med hänvisning till risknivå inte bedöms
kunna vistas i Mjölby eller närliggande kommuner. Sådan bedömning
görs enligt särskilda rutiner för detta.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Enligt 4 kapitlet 1 § SoL kan kontaktperson/kontaktfamilj beviljas när
den enskilde har ett begränsat socialt nätverk, riskerar isolering eller har
behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av
icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter. Syftet är främst
att motivera den enskilde att delta i befintliga verksamheter eller andra
sociala sammanhang. Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och
kan bland annat bestå av samtal och social samvaro. En kontaktfamilj
eller kontaktperson har således ett annat uppdrag än en professionell
stödinsats. Det är viktigt att göra en bedömning av om insatserna ska
kombineras, för att ge den enskilde eller familjen ett så gott stöd som
möjligt.

Boende

Socialtjänsten har ett ansvar för att främja den enskildes rätt till arbete,
bostad och utbildning. Av begreppet främja framgår att socialtjänsten
inte är tvungen att förmedla bostäder eller ordna med bostad till
enskilda. Under särskilda förhållanden kan det vara skäligt att bidra till
att personer finner en stadigvarande bostadslösning.
Den enskilde ska i första hand uppmanas att ta emot stöd för att utöka
möjligheterna att ordna ett boende på egen hand. Finns ett akut behov av
tak över huvudet ska samverkan ske med de som handlägger
ekonomiskt bistånd samt enhet, arbete och integration. Vuxna som står
utan bostad kan erbjudas akut boendelösning enligt särskilda riktlinjer
för detta om de inte kan lösa det på annat sätt.
Personer som är uteslutna från bostadsmarknaden genom skulder eller
andra anmärkning och som bedöms klara av att ansvarar för ett eget
bostadskontrakt efter en prövotid, kan efter prövning om rätt till bistånd
erbjudas ett socialt kontrakt, resocialiseringskontrakt. Öppna insatser för
att klara av att behålla boendet ska erbjudas. En särskild
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överenskommelse finns upprättad med det kommunala bostadsbolaget
för dessa kontrakt.
Om personer som är utsatta för hot eller våld, till exempel kvinnor och
barn som är i behov av skydd, bedöms ärendet inte handla om behov av
bostad eller tak över huvudet utan som behov av skydd och hanteras
enligt de lagar, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis som finns för
målgruppen.

Placering av barn och unga i familjehem, HVB eller
stödboende samt placering av vuxna
En placering för vård utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i
barnet eller den unges liv och får också konsekvenser för den övriga
familjen. Vården i familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård
och boende (HVB) ska vara trygg och säker och motsvara den unges
specifika behov av stöd och hjälp. Vad som är bäst för barnet eller den
unge ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vårdeller behandlingsinsatser.
Innan en placering utanför det egna hemmet är aktuellt, ska bedömning
om att planering av stöd genom öppenvårdsinsatser i kombination med
stöd från nätverket inte kan tillgodose identifierade behov. Samråd ska
ske med enhetschefen på respektive enhet och enhetschefen för
öppenvården innan planering för en placering kan göras.
Inför placering av ett barn eller ungdom ska det alltid undersökas vilka
möjligheter som finns att placera i barnets egna nätverk. Om sådan
möjlighet finns och det bedöms vara det bästa, ska placering ske i
nätverket. Detta kan innebära att nätverket behöver omfattande insatser
från socialtjänsten för att säkerställa placeringen. Förutom möjligheten
att placera i nätverket, ska närhetsprincipen tillämpas. Om det är möjligt
för barn och unga att placeras i närheten av sitt nätverk bidrar det till att
underlätta för barnet/den unge att ha kontakt med sitt ursprung och
övrigt nätverk. Om flera barn i en och samma familj har behov av att
placeras, är det viktigt att överväga om syskonen ska placeras
tillsammans, eller i andra hand i närheten av varandra.
I kommunen finns möjligheter till en så kallad vårdkedja. En placering
kan inledningsvis ske på ett externt HVB för att övergå till det
kommunala HVB som finns. Det finns även möjligheter att gå från en
placering på HVB eller familjehem till stödboende och därefter till
öppenvårdsinsatser. Syftet är att anpassa insatserna efter den unges
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behov och kunna erbjuda ett flexibelt stöd som syftar till att stärka barn
och unga och deras familjer i sina möjligheter att leva ett självständigt
liv.
I samtliga placeringar ska ett aktivt arbete för att förkorta placeringstiden
göras. Detta görs genom parallellt arbete i öppenvård för att öka
förutsättningarna för barn och unga att återvända till hemmet och
förutsätter att kontakten mellan barn och föräldrar uppmuntras och
underlättas. Undantag kan finnas i de ärenden där det inte bedöms
rimligt att barnet/den unge kan återvända hem, till exempel gällande
ärenden där det förekommit hedersproblematik eller annan problematik
där bristerna hos föräldrar kan bedömas oföränderlig.

Familjehem/jourhem

Generellt gäller att i första hand är familjehem lämpligt för yngre barn
och unga som behöver omsorg och fostran som kan kompensera för
brister i den egna hemmiljön. För ungdomar med utagerande beteende
kan familjehemsvård i kombination med öppenvård vara ett alternativ.
Det är viktigt att göra en ordentlig kartläggning av förutsättningarna för
att placera i barnets nätverk och oavsett om placeringen sker i nätverket
eller inte, även bedöma vilket stöd som behövs under placeringstiden, till
den placerade, föräldrarna och familjehemmet.
Med jourhem avses ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot
barn för tillfällig vård och fostran (6 kap. 6 § tredje stycket SoL). Ett
enskilt hem i barnets nätverk, som tar emot ett och samma barn för en
eller flera kortare perioder, omfattas inte av jourhemsbestämmelserna.
Kommunen rekryterar egna familjehem men placerar även i
konsultentstödd familjehemsvård. I första hand ska det undersökas om
en placering kan i ett av kommunens familjehem, i andra hand i
konsultentstödda familjehem. Vid behov av stöd, finns möjligheter att
anpassa stöd från kommunens egen öppenvård.

Stödboende

Stödboende är en mindre ingripande boendeplacering för unga mellan
16 och 20 år. En placering på stödboende är avsett för unga som har ett
mindre vårdbehov. Kommunen har ett eget stödboende och placering
ska i första hand ske på det egna stödboendet.

Hem för vård eller boende

Om en placering på HVB bedöms vara nödvändigt, ska i första hand en
placering ske på kommunens eget HVB. Förslag om extern placering ska
förankras hos enhetscheferna på utredningsenheten och enheten för
HVB/stödboende. Vid en extern placering ska i första hand övervägas
att placera på ett HVB som har ramavtal med kommunen.
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