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Yrkande angående - Motion av Hannah Klang
(V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalles.
2. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med Socialnämnden Hisingen,
Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst utreda och ta fram förslag på hur
villkoren för familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och
uppföljning av familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser
till både familjehem och placerade barns ursprungsfamilj.
3. I utredningen skall ett övervägande kring att anställa familjehemssekreterare som är
tillgängliga även utanför kontorstid ingå.
4. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med Socialnämnden Hisingen,
Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst säkerställa att stödet till
familjehemmen blir likvärdigt över staden.

Yrkandet

För de barn och unga som av olika anledningar behöver placeras utanför det egna hemmet
är familjehemsvård ett av flera alternativ som socialtjänsten ska erbjuda. Familjehem ska
erbjuda trygghet, tid och engagemang för barn och unga som är i en utsatt livssituation.
Att vara familjehem är ett ansvarsfullt och krävande uppdrag, med många kontakter
mellan familjehemmet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och vid behov andra
myndigheter. Svåra situationer kan uppstå där rätt stöd och kompetensutveckling från
socialtjänsten behöver erbjudas.
Precis som i stora delar av landet har det under lång tid funnits en brist på familjehem i
Göteborgs stad. Det är viktigt att Göteborgs stad ser över ifall verksamheten kan
utvecklas ytterligare, och hur kommunen kan säkerställa att vi erbjuder det allra bästa
stödet och villkoren för familjehemmen, de placerade barnen och barnens
ursprungsfamilj. Dels för att fler ska välja att bli familjehem direkt via kommunen, dels
för att ännu fler familjer ska vilja och kunna ta steget till att bli familjehem.
Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost samt Sydväst tillstyrker alla motionen och
lämnar i stort likalydande yttranden. I dessa framgår att det pågår ett kontinuerligt
utvecklingsarbete av familjehemsvården, men att det samtidigt finns skillnader mellan
förvaltningarna gällande vilka stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också
skillnader i omfattningen i tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan
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stadens olika socialförvaltningar. Socialnämnderna skriver också i sina yttranden att stöd
till familjehem dygnet runt, som är en av aspekterna motionären lyfter, är något som
saknas idag. Att ha anställda familjehemssekreterare som är tillgängliga även utanför
kontorstid är något som staden bör överväga. Socialnämnden Hisingen genomförde under
2021 en genomlysning av familjehemsverksamheten där behov av ytterligare stöd och
åtgärder identifierades. Denna genomlysning bör tas tillvara och inkluderas i den
stadenövergripande utredning som föreslås i motionen.
Vi föreslår att motionen bifalles, och att socialnämnden Centrum får uppdraget att utreda
och ta fram förslag i samverkan med övriga tre socialnämnder. Socialnämnden Centrum
ges därutöver i uppdrag att säkerställa ett likvärdigt stöd över staden. Socialförvaltningen
Centrum har dessutom bedömt att uppdragen i motionen kan genomföras inom nuvarande
budgetram ifall motionen bifalles.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

2 (2)

Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-05-05
Diarienummer 0192/22

Handläggare
Britta Timan
Telefon:031-368 04 56
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se

Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram
förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras
Motionen

Hannah Klang (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnderna utreder
och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras inklusive
kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge
ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns ursprungsfamilj.
Motionären beskriver att barn och unga som placeras i jour- eller familjehem av
socialtjänsten befinner sig i en mycket utsatt livssituation och har ett behov av en trygg
miljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas åt ett gynnsamt håll. En placering av
socialtjänsten utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i en människas liv, särskilt för
barn och unga. Precis som i stora delar av landet har det under lång tid funnits en brist på
familjehem i Göteborgs Stad, en brist som tyvärr har förvärrats under pandemin. En god
tillgång på familjehem och en välfungerande familjehemsvård är därför en mycket viktig
del av socialtjänstens arbete gentemot barn och unga.
Motionären framhåller att vara familjehem är ett ansvarsfullt och krävande uppdrag.
Familjehemmen får både arvode och ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst, men
dessa ersättningar berättigar exempelvis inte till varken tjänstepension, A-kassa, eller
semesterersättning. Att ens privatekonomi förändras negativt under ens resterande liv kan
vara en anledning till att vissa väljer att inte bli familjehem. Uppdraget kräver också
många kontakter med både socialtjänsten och barnets ursprungsfamilj. Svåra situationer
kan uppstå där rätt stöd och kompetensutveckling från socialtjänsten behöver erbjudas.
Motionären anser därför att det är viktigt att Göteborgs Stad ser över om verksamheterna
kan göra ytterligare insatser, och att kommunen kan säkerställa det allra bästa stödet och
villkoren för familjehemmen, de placerade barnen och barnens ursprungsfamilj. Detta
dels för att fler ska välja att bli familjehem direkt via kommunen, dels för att ännu fler
familjer ska vilja och kunna ta steget till att bli familjehem.

Remissinstanser

Motionen har remitterats till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost samt Sydväst
för yttrande. Remissinstansernas har i stort lämnat likalydande yttranden vilka är
sammanställda i nedanstående tabell.
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Remissinstans
Socialnämnd
Centrum

Beslut
Tillstyrker

Socialnämnd
Hisingen

Tillstyrker med hänvisning
till de synpunkter som
redovisas i
tjänsteutlåtandet.

Socialnämnd
Nordost

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget
yttrande.

Översänder förvaltningens
yttrande till
kommunstyrelsen.
Tillstyrker med hänvisning
till vad som framgår i
förvaltningens bedömning.

Kommentar
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att
utveckla arbetet i familjehemsvården inom
ramen för grunduppdrag. Villkoren för
familjehem skiljer sig idag dock åt i vissa
delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar.
Det finns det skillnader mellan
förvaltningarna i vilka stödinsatser som
erbjuds familjehemmen.

Stöd till familjehem dygnet runt är något som
idag saknas i Göteborg Stad.

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget
yttrande.

Socialnämnd
Sydväst

Yttrande S
Yttrande SD
Tillstyrker med hänvisning
till vad som framgår i
förvaltningens bedömning.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att
utveckla arbetet i familjehemsvården inom
ramen för nämndens grunduppdrag.

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget
yttrande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ett arbete i enlighet med förslaget i motionen bedöms kunna genomföras inom befintlig
ram och med befintliga resurser.

Bedömning ur ekologisk dimension

Några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension har inte framkommit.

Bedömning ur social dimension

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och i första hand är det
vårdnadshavaren som ska se till att barnet får detta. De flesta barn i Sverige idag får sina
behov tillgodosedda och lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina
familjer. Om det behövs ska socialtjänsten stödja och komplettera föräldrarna i deras
uppgift att ge sitt barn goda uppväxtvillkor.
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Utgångspunkten är att barn ska bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets behov
motiverar det kan socialtjänsten bistå med att placera barnet utanför det egna hemmet.
När det sker är det viktigt att beakta och tillgodose barnets behov av att få behålla
kontakten med sitt ursprung, sitt språk och sin kultur. Detta gäller alla barn som placeras i
samhällsvård.
Inför en placering ska socialtjänsten i första hand inventera barnets nätverk för att se om
det finns något lämpligt hem i barnets närhet som kan bli familjehem. Vad som är bäst för
barnet ska dock alltid beaktas.
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn
för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets
nätverk, ett så kallat nätverkshem, hos till exempel släktingar eller vänner, eller ett hem
där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet eller dess familj.
Socialtjänsten ansvarar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem
utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilagor

1.
2.
3.
4.
5.

Motionen
Socialnämnd Centrums handlingar 2022-04-26 § 104
Socialnämnd Hisingens handlingar 2022-04-26 § 123
Socialnämnd Nordosts handlingar 2022-04-26 § 184
Socialnämnd Sydväst handlingar 2022-04-27 § 120
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Kommunfullmäktige

Handling 2022 nr 11

Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram
förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras
Barn och unga som placeras i jour- eller familjehem av socialtjänsten befinner sig i en
mycket utsatt livssituation och har ett behov av en trygg miljö, daglig omsorg och stöd för
att utvecklas åt ett gynnsamt håll. En placering av socialtjänsten utanför det egna hemmet
är oavsett bakomliggande orsaker ett stort ingrepp i en människas liv, särskilt för barn
och unga. En god tillgång på familjehem och en välfungerande familjehemsvård är därför
en mycket viktig del av socialtjänstens arbete gentemot barn och unga.
Precis som i stora delar av landet har det under lång tid funnits en brist på familjehem i
Göteborgs stad, en brist som tyvärr har förvärrats under pandemin. Socialnämnderna
genomförde under december 2021 omfattande reklamkampanjer för att uppmärksamma
frågan och få fler att vilja bli familjehem. Vid samma tidpunkt har socialnämnderna också
rapporterat att antalet orosanmälningar kring barn har ökat i Göteborg. Framöver kan
detta leda till att behovet av familjehem ökar ytterligare, även om långt ifrån alla
orosanmälningar leder till just denna typ av insats från socialtjänsten.
Att vara familjehem är ett ansvarsfullt och krävande uppdrag som inte sällan medför att
någon i hushållet, ofta kvinnor, går ner i arbetstid för att ha möjlighet att genomföra
uppdraget. Familjehemmen får både arvode och ersättning för eventuell förlorad
arbetsinkomst, men dessa ersättningar berättigar exempelvis inte en till varken
tjänstepension, A-kassa, eller semesterersättning. Att ens privatekonomi förändras
negativt under ens resterande liv kan vara en anledning till att vissa väljer att inte bli
familjehem, trots att de mycket väl skulle vilja och vara lämpliga. Uppdraget kräver också
många kontakter med både socialtjänsten och barnets ursprungsfamilj. Svåra situationer
kan uppstå där rätt stöd och kompetensutveckling från socialtjänsten behöver erbjudas för
att undvika så kallade sammanbrott, när placerade barn inte längre kan vara kvar i
familjehemmet av olika anledningar.
Hösten 2021 beslutade regeringen om att tillsätta en särskild utredning om hur kvaliteten
i vården för placerade barn och unga kan öka, i denna utredning ingår även att analysera
familjehemmens förutsättningar att ge god vård och föreslå hur tillgången till fler
lämpliga familjehem kan öka. Utredningens analys och förslag ska presenteras våren
2023 och kan förhoppningsvis bidra till förbättringar på både nationell och kommunal
nivå.
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Det är mycket positivt att en nationell utredning tar ett helhetsgrepp om barn i samhällets
vård. Samtidigt behöver åtgärder vidtas för att lösa bristen på familjehem i Göteborg här
och nu. Att familjehemsenheterna blir mer synliga genom reklamkampanjer och liknande
är väldigt positivt, men kvaliteten på det stöd och kompetensutveckling som erbjuds till
familjehemmen bör också ses över. Via socialtjänsten finns både familjehem som utreds
och arvoderas direkt av kommunen respektive via privata vårdaktörer. För en enskild
familj som är intresserad av att öppna upp sitt hem för ett barn och bli familjehem, kan
även små skillnader i villkor mellan kommunen och privata aktörer avgöra vilket
alternativ de väljer. Exempelvis erbjuder vissa privata vårdaktörer stöd dygnet runt till
familjehem, något som i dagsläget inte erbjuds för kommunens familjehem.
Göteborgs stads fyra socialnämnder har sammantaget väldigt stor kunskap och kompetens
kring familjehemsvård, med många erfarna medarbetare och välfungerande verksamheter.
Det är en oerhört stor utmaning att få fler människor att förändra sina liv genom att vårda
och inkludera ett eller flera barn i sitt hushåll. Därför anser Vänsterpartiet att det är viktigt
att Göteborgs stad ser över ifall verksamheterna kan göra ytterligare insatser, och hur
kommunen kan säkerställa att vi erbjuder det allra bästa stödet och villkoren för
familjehemmen, de placerade barnen och barnens ursprungsfamilj. Dels för att fler ska
välja att bli familjehem direkt via kommunen, dels för att ännu fler familjer ska vilja och
kunna ta steget till att bli familjehem.
Kommunfullmäktige föreslås att besluta:
Socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj.

Hannah Klang (V)
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Socialnämnden Centrum

Utdrag ur protokoll nr 5
Sammanträdesdatum: 2022-04-26

§ 104 Svar på remiss - Motion av Hannah
Klang (V) om att ta fram förslag på hur
villkoren för familjehem kan förbättras
N164-0144/22

Socialförvaltningen Centrum har 2022-02-11 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat
ärende.

Beslut

Socialnämnden Centrum tillstyrker motionens förslag med hänvisning till vad som
framgår i förvaltningens bedömning.
Socialnämnden Centrum översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till stadsledningskontoret.
Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Dag för justering
2022-04-26

Vid protokollet
Sekreterare
Saga Alenäs

Ordförande
Nina Miskovsky

Justerande
Ulf Carlsson
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Socialförvaltningen Centrum

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-02-11
Diarienummer N164-0144/22

Handläggare
Catharina Gabrielsson, Anna Forum
Telefon: 031-365 00 00
E-post:
catharina.gabrielsson@socialcentrum.goteborg.se

Svar på remiss angående motion av Hannah
Klang (V) om att ta fram förslag på hur
villkoren för familjehem kan förbättras
Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum tillstyrker motionens förslag med hänvisning till vad som
framgår i förvaltningens bedömning.
Socialnämnden Centrum översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till stadsledningskontoret.
Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialnämnd Centrum har att yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad. Förvaltningen tillstyrker förslaget om att utreda och ta fram förslag om
hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar för
en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Om socialförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag, i enlighet med
motionen, bedöms detta kunna genomföras inom befintlig ram och med befintliga
resurser.
Motionen innehåller ingen ekonomisk analys av hur förslaget skulle påverka de fyra
socialnämnderna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
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Bedömning ur social dimension

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och i första hand är det
vårdnadshavaren som ska se till att barnet får detta. De flesta barn i Sverige idag får sina
behov tillgodosedda och lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina
familjer. Om det behövs ska socialtjänsten stödja och komplettera föräldrarna i deras
uppgift att ge sitt barn goda uppväxtvillkor.
Utgångspunkten är att barn ska bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets behov
motiverar det kan socialtjänsten bistå med att placera barnet utanför det egna hemmet.
När det sker är det viktigt att beakta och tillgodose barnets behov av att få behålla
kontakten med sitt ursprung, sitt språk och sin kultur. Detta gäller alla barn som placeras i
samhällsvård.
Inför en placering ska socialtjänsten i första hand inventera barnets nätverk för att se om
det finns något lämpligt hem i barnets närhet som kan bli familjehem. Vad som är bäst för
barnet ska dock alltid beaktas.
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn
för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets
nätverk, ett så kallat nätverkshem, hos till exempel släktingar eller vänner, eller ett hem
där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet eller dess familj.
Socialtjänsten ansvarar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem
utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-04-19.

Bilagor
1.

Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
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Ärendet

Socialnämnden Centrum har att yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj. Motionen har skickats för yttrande till de fyra socialnämnderna i
Göteborgs Stad. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 27 april
2022.

Beskrivning av ärendet

Motionären beskriver att barn och unga som placeras i jour- eller familjehem av
socialtjänsten befinner sig i en mycket utsatt livssituation och har ett behov av en trygg
miljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas åt ett gynnsamt håll. En placering av
socialtjänsten utanför det egna hemmet är oavsett bakomliggande orsaker ett stort ingrepp
i en människas liv, särskilt för barn och unga. En god tillgång på familjehem och en
välfungerande familjehemsvård är därför en mycket viktig del av socialtjänstens arbete
gentemot barn och unga.
I motionen föreslås att socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkor för
familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av
familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem
och placerade barns ursprungsfamiljer.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen tillstyrker förslaget om att socialnämnderna ska utreda och ta fram förslag
på hur villkoren för familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och
uppföljning av familjehem, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både
familjehem och placerade barns ursprungsfamilj. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
ovan frågor och att utveckla arbetet inom ramen för grunduppdrag.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att utreda och ta fram förslag
om hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar
för en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Socialförvaltningen Centrum
Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör
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Socialnämnd Hisingen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-04-26

§123 N166-0109/22
Svar på remiss angående motion om att ta fram förslag på
hur villkoren för familjehem kan förbättras, SLK dnr 0192/22
Beslut

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget om att ta fram förslag på hur villkoren
för familjehem kan förbättras med hänvisning till de synpunkter som redovisas i
tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Socialnämnd Hisingen har att yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras, inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj. Motionen har skickats för yttrande till de fyra socialnämnderna i
Göteborgs Stad. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 27 april
2022.

Handling

1. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-21
2. Bilaga 1 Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen, SLK dnr 0192/22
Dag för justering
2022-04-26

Vid protokollet
Sekreterare
Tea Aracic

Ordförande
Simona Mohamsson (L)

Justerande
Marie Brynolfsson (V)
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Socialförvaltningen Hisingen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-03-21
Diarienummer N166-0109/22

Handläggare
Alex Hirschi, Alexis Ljungkvist,
Anette Hall, Elisabeth H Johansson
Telefon: 031-365 00 00
E-post: alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se
alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se
elisabeth.h.johansson@socialhisingen.goteborg.se
anette.hall@socialhisingen.goteborg.se

Svar på remiss angående motion om att ta fram
förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras, SLK dnr 0192/22
Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget om att ta fram förslag på hur villkoren
för familjehem kan förbättras med hänvisning till de synpunkter som redovisas i
tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialnämnd Hisingen har att yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras, inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad.
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att utreda och ta fram förslag om hur villkoren för
familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar för en likvärdig och
effektiv hantering av familjehem.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

Om socialförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag, i enlighet med
motionen, bedöms detta kunna genomföras inom befintlig ram och med befintliga
resurser.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och i första hand är det
vårdnadshavaren som ska se till att barnet får detta. De flesta barn i Sverige idag får sina
behov tillgodosedda och lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina
familjer. Om det behövs ska socialtjänsten stödja och komplettera föräldrarna i deras
uppgift att ge sitt barn goda uppväxtvillkor.
Utgångspunkten är att barn ska bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets behov
motiverar det kan socialtjänsten bistå med att placera barnet utanför det egna hemmet.
När det sker är det viktigt att beakta och tillgodose barnets behov av att få behålla
kontakten med sitt ursprung, sitt språk och sin kultur. Detta gäller alla barn som placeras i
samhällsvård.
Inför en placering ska socialtjänsten i första hand inventera barnets nätverk för att se om
det finns något lämpligt hem i barnets närhet som kan bli familjehem. Vad som är bäst för
barnet ska dock alltid beaktas.
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn
för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets
nätverk, ett så kallat nätverkshem, hos till exempel släktingar eller vänner, eller ett hem
där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet eller dess familj.
Socialtjänsten ansvarar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem
utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Samverkan

Information om ärendet har getts på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-04-19.

Bilagor
1.

Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
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Ärendet

Socialnämnd Hisingen har att yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras, inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj. Motionen har skickats för yttrande till de fyra socialnämnderna i
Göteborgs Stad. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 27 april
2022.

Beskrivning av ärendet

Motionären beskriver att barn och unga som placeras i jour- eller familjehem av
socialtjänsten befinner sig i en mycket utsatt livssituation och har ett behov av en trygg
miljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas åt ett gynnsamt håll. En placering av
socialtjänsten utanför det egna hemmet är oavsett bakomliggande orsaker ett stort ingrepp
i en människas liv, särskilt för barn och unga. En god tillgång på familjehem och en
välfungerande familjehemsvård är därför en mycket viktig del av socialtjänstens arbete
gentemot barn och unga.

Förvaltningens genomlysning av familjehemsverksamheten 2021

Utifrån målet att öka andelen egna familjehem genomförde förvaltningen under 2021 en
genomlysning av familjehemsverksamheten. Genom att förbättra villkoren för
familjehemmen var utredarnas tanke att andelen egna familjehem skulle öka.
För att på ett bra sätt kunna ta emot ett barn som upplevt olika svårigheter och
traumatiska händelser samt ge en trygg, god och anpassad omvårdnad har många
familjehem ett behov av stöd, initialt men också kontinuerligt, under placeringstiden.
Idag ges stödet främst av familjehemssekreterarna.
Ytterligare stöd och åtgärder som enligt genomlysningen bedömdes behövas var:
•
•
•

Ett team av familjebehandlare riktat till familjehemmen
Utökat stöd av psykologenheten
Ökad tillgång till den generella utbildningen ”Ett hem att växa i” i syfte att
erbjuda utbildning inför ett förstagångsuppdrag som familjehem.
Utbildningen i egen regi kompletterar den centralt anordnade då den inte täcker
behovet i dagsläget.

•
•
•
•

Kompetensutveckling utifrån barnets specifika behov
Regelbunden avlastning
Jour utanför kontorstid
En högre ersättning ger också förbättrade villkor för familjehemmen.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen tillstyrker förslaget om att socialnämnderna ska utreda och ta fram förslag
på hur villkoren för familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och
uppföljning av familjehem, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både
familjehem och placerade barns ursprungsfamilj. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
ovan frågor och att utveckla arbetet inom ramen för grunduppdrag.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att utreda och ta fram förslag
om hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar
för en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Socialförvaltningen Hisingen
Christina Alvelin
Förvaltningsdirektör
Alex Hirschi
Avdelningschef

Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande

Alexis Ljungkvist
Avdelningschef
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Socialnämnd Nordost

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Svar på remiss; motion av Hannah Klang (V)
om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
§ 184, N163-0149/22
Ärendet
Socialnämnd Nordost ska yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen,
samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och
placerade barns ursprungsfamilj. Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i
vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra socialförvaltningar.

Handling
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-08.
Yttrande från Socialdemokraterna daterat 2022-04-21.
Yttrande från Sverigedemokraterna daterat 2022-04-26.

Notering

Sverigedemokraterna meddelar att man inte medverka i beslutet med hänvisning
till eget yttrande för motivering.

Yrkande

Frida Tånghag (V) yrkar bifall.

Beslut
1. Socialnämnden Nordost tillstyrker motionens förslag med hänvisning till
vad som framgår i förvaltningens bedömning.
2. Socialnämnden Nordost översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande
som eget yttrande till stadsledningskontoret.
3. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.
___________

Expedieras

Stadsledningskontoret
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Socialnämnd Nordost

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Dag för justering
2022-04-26

Vid protokollet
Sekreterare
Annika Funkqvist

Ordförande
Johan fält

Justerande
Frida Tånghag
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Socialförvaltning Nordost

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-02-08
Diarienummer N163-0149/22

Handläggare
Anna Kihlén
E-post: anna.kihlen@forvaltning.goteborg.se

Svar på remiss; motion av Hannah Klang (V)
om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
Förslag till beslut
1. Socialnämnden Nordost tillstyrker motionens förslag med hänvisning till vad som
framgår i förvaltningens bedömning.
2. Socialnämnden Nordost översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande som
eget yttrande till stadsledningskontoret.
3. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Socialnämnd Nordost ska yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad. Förvaltningen tillstyrker förslaget om att utreda och ta fram förslag om
hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar för
en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Om socialförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag, i enlighet med
motionen, bedöms detta kunna genomföras inom befintlig ram och med befintliga
resurser.
Motionen innehåller ingen ekonomisk analys av hur förslaget skulle påverka de fyra
socialnämnderna.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
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Bedömning ur social dimension
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och i första hand är det
vårdnadshavaren som ska se till att barnet får detta. De flesta barn i Sverige idag får sina
behov tillgodosedda och lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina
familjer. Om det behövs ska socialtjänsten stödja och komplettera föräldrarna i deras
uppgift att ge sitt barn goda uppväxtvillkor.
Utgångspunkten är att barn ska bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets behov
motiverar det kan socialtjänsten bistå med att placera barnet utanför det egna hemmet.
När det sker är det viktigt att beakta och tillgodose barnets behov av att få behålla
kontakten med sitt ursprung, sitt språk och sin kultur. Detta gäller alla barn som placeras i
samhällsvård.
Inför en placering ska socialtjänsten i första hand inventera barnets nätverk för att se om
det finns något lämpligt hem i barnets närhet som kan bli familjehem. Vad som är bäst för
barnet ska dock alltid beaktas.
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn
för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets
nätverk, ett så kallat nätverkshem, hos till exempel släktingar eller vänner, eller ett hem
där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet eller dess familj.
Socialtjänsten ansvarar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem
utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Samverkan
Information har givits i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 19 april 2022.

Bilagor
1.

Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
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Ärendet
Socialnämnden Nordost ska yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj. Motionen har skickats för yttrande till de fyra socialnämnderna i
Göteborgs Stad. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 27 april
2022.

Beskrivning av ärendet
Motionären beskriver att barn och unga som placeras i jour- eller familjehem av
socialtjänsten befinner sig i en mycket utsatt livssituation och har ett behov av en trygg
miljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas åt ett gynnsamt håll. En placering av
socialtjänsten utanför det egna hemmet är oavsett bakomliggande orsaker ett stort ingrepp
i en människas liv, särskilt för barn och unga. En god tillgång på familjehem och en
välfungerande familjehemsvård är därför en mycket viktig del av socialtjänstens arbete
gentemot barn och unga.
I motionen föreslås att socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkor för
familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av
familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem
och placerade barns ursprungsfamiljer.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att socialnämnderna ska utreda och ta fram förslag
på hur villkoren för familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och
uppföljning av familjehem, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både
familjehem och placerade barns ursprungsfamilj. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
ovan frågor och att utveckla arbetet inom ramen för grunduppdrag.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att utreda och ta fram förslag
om hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar
för en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Socialförvaltning Nordost
Gitte Caous
Förvaltningsdirektör

Ing-Marie Larsson
Tf. avdelningschef familjemottagning och resurser
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Socialnämnd Nordost

Yttrande

Socialdemokraterna

2022-04-21

Yttrande angående motion av Hannah Klang
(V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
Yttrandet
Det finns ett behov av att vidta åtgärder för att öka stödet till existerande familjehem och
för öka attraktiviteten för att bli familjehem. Vi socialdemokrater avser hantera motionen
med tillhörande remissvar i sin helhet när denna når kommunstyrelsen.
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2022-04-26

Socialnämnd Nordost

Yttrande
Ärende 29
Yttrande angående motion av Hanna Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
Yttrandet:
Sverigedemokraterna avstår i beslut då vi avvaktar ställningstagande fram till det att
motionen kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna

Socialnämnd Nordost

Socialnämnd Sydväst

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Svar på remiss angående motion av Hannah
Klang (V) om att ta fram förslag på hur
villkoren för familjehem kan förbättras
§ 120, N165-0081/22
Beslut
1. Socialnämnden Sydväst tillstyrker motionens förslag med hänvisning till vad som
framgår i förvaltningens bedömning.
2. Socialnämnden Sydväst översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande som
eget yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnd Sydväst ska yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna ska utreda och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj.

Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget om att utreda och ta fram förslag
om hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar
för en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.
Handling
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.
Justering
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2022-04-27
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Socialnämnd Sydväst

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Vid protokollet
Sekreterare
Niklas Hall

Ordförande
Lena Lindström Olinder (M)

Justerande
Christian Larsson (V)
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Socialförvaltning Sydväst

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-03-18
Diarienummer N165-0081/22

Handläggare:
Theresa Härsjö
Telefon: 031-365 00 00
E-post: theresa.harsjo@socialsydvast.goteborg.se

Svar på remiss angående motion av Hannah
Klang (V) om att ta fram förslag på hur
villkoren för familjehem kan förbättras
Förslag till beslut

1. Socialnämnden Sydväst tillstyrker motionens förslag med hänvisning till vad som
framgår i förvaltningens bedömning.
2. Socialnämnden Sydväst översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande som
eget yttrande till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialnämnd Sydväst ska yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna ska utreda och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad.
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att utreda och ta fram förslag om hur villkoren för
familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar för en likvärdig och
effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Om socialförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag, i enlighet med
motionen, bedöms detta kunna genomföras inom befintlig ram och med befintliga
resurser.
Motionen innehåller ingen ekonomisk analys av hur förslaget skulle påverka de fyra
socialnämnderna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
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Bedömning ur social dimension

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och i första hand är det
vårdnadshavaren som ska se till att barnet får detta. De flesta barn i Sverige idag får sina
behov tillgodosedda och lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina
familjer. Om det behövs ska socialtjänsten stödja och komplettera föräldrarna i deras
uppgift att ge sitt barn goda uppväxtvillkor.
Utgångspunkten är att barn ska bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets behov
motiverar det kan socialtjänsten bistå med att placera barnet utanför det egna hemmet.
När det sker är det viktigt att beakta och tillgodose barnets behov av att få behålla
kontakten med sitt ursprung, sitt språk och sin kultur. Detta gäller alla barn som placeras i
samhällsvård.
Inför en placering ska socialtjänsten i första hand inventera barnets nätverk för att se om
det finns något lämpligt hem i barnets närhet som kan bli familjehem. Vad som är bäst för
barnet ska dock alltid beaktas.
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn
för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets
nätverk, ett så kallat nätverkshem, hos till exempel släktingar eller vänner, eller ett hem
där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet eller dess familj.
Socialtjänsten ansvarar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem
utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 20 april 2022.

Bilagor
1.

Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för
familjehem kan förbättras
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Ärendet

Socialnämnden Sydväst ska yttra sig om en motion av Hannah Klang (V) om att
socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkoren för familjehem kan
förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur
socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns
ursprungsfamilj. Motionen har skickats för yttrande till de fyra socialnämnderna i
Göteborgs Stad. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 27 april
2022.

Beskrivning av ärendet

Motionären beskriver att barn och unga som placeras i jour- eller familjehem av
socialtjänsten befinner sig i en mycket utsatt livssituation och har ett behov av en trygg
miljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas åt ett gynnsamt håll. En placering av
socialtjänsten utanför det egna hemmet är oavsett bakomliggande orsaker ett stort ingrepp
i en människas liv, särskilt för barn och unga. En god tillgång på familjehem och en
välfungerande familjehemsvård är därför en mycket viktig del av socialtjänstens arbete
gentemot barn och unga.
I motionen föreslås att socialnämnderna utreder och tar fram förslag på hur villkor för
familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och uppföljning av
familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem
och placerade barns ursprungsfamiljer.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen tillstyrker förslaget om att socialnämnderna ska utreda och ta fram förslag
på hur villkoren för familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och
uppföljning av familjehem, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både
familjehem och placerade barns ursprungsfamilj. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
ovan frågor och att utveckla arbetet inom ramen för grunduppdrag.
Villkoren för familjehem skiljer sig idag åt i vissa delar mellan Göteborgs Stads fyra
socialförvaltningar. Exempelvis finns det skillnader mellan förvaltningarna i vilka
stödinsatser som erbjuds familjehemmen. Det finns också skillnader i omfattningen i
tillgången på jourhem och familjehem i egen regi mellan stadens olika
socialförvaltningar. Stöd till familjehem dygnet runt är också något som idag saknas i
Göteborg Stad. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att utreda och ta fram förslag
om hur villkoren för familjehem inom staden kan harmoniseras och skapa förutsättningar
för en likvärdig och effektiv hantering av familjehem inom Göteborgs Stad.

Beslutet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

Åsa Etéus

Annika Ljungh

Avdelningschef

Förvaltningsdirektör
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