Socialdepartementet
Diarienummer S2020/06592

Hållbar socialtjänst. En ny Socialtjänstlag
Remissvar
FaCO, Familjevårdens Centralorganisation tillstyrker följande
författningsförslag.
1.1 - 1.42, 1.45 – 1.62, 4.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4,
6.3, 7.2.3, 7.3.4, 7.4.3, 7.5.1.
8.3.3, 8.3.4, 9.4.5, 10.2.3, 10.3.5, 10.3.6, 11.1.3, 11.2.1, 11.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 13.2.5,
14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.4.6, 15.10.4, 15.10.5, 15.10.6, 15.10.7, 15.10.8, 15.10.9,
15.10.10, 15.10.11, 15.10.12, 16.4.1, 16.4.2, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17,3,5,
17.4.3, 17.5.1, 17.5.2, 17.5.3, 17.6.2, 17.6.3, 17.6.6, 17.6.7, 17.6.8, 17.8, 18.1, 18.2,
18.3, 18.4, 19.2.3, 19.3.2, 19.4.1, 19.5.2, 19.5.3, 20.4.1, 21.3.1, 22.1.2, 22.2.1, 22.2.2,
22.3.2, 23.1.2, 23.1.3, 23.1.4, 23.1.5, 23.2.4, 23.2.5, 23.2.6, 23.2.7, 24.7.3, 25.1.1,
25.1.2, 25.1.3, 25.1.4,
7.3.3. FaCO anser att tillgången till Skolfam ska finnas i samtliga landets kommuner och även
gälla för placeringar där familjehemmen tagit över vårdnaden.
19.7.4. FaCO välkomnar förslaget att barn ska ges möjlighet till kontakt med sitt nätverk
som det hade innan placering.
FaCO anser att det är lika viktigt att placerade barn får ha kontakt med det hem de bott i en
tid efter avslutad placering. Tyvärr förekommer det alltför ofta att placerade barn hämtas
från familjehem, ibland mitt i natten, eller från skolan utan att varken barn eller familjehem
informerats innan. Då får som regel inte placeringen träffa familjehemsföräldrarna för att
göra ett avslut, utan all kontakt bryts och familjehemmet förbjuds att kontakta barnet.
Barnets tillhörigheter hämtas, i vissa fall av kommunens vaktmästare. Familjehemmet får
ingen information om vart barnet flyttat och all kontakt upphör från kommunens sida.
Om kommunens personal utför olagliga handlingar mot oss familjehem eller placerade barn
har vi ingen möjlighet att stämma en kommun eftersom vi bara har ett uppdrag och ingen
anställning. Kommunens tjänsteman eller nämndemän kan inte heller stämmas då den
möjligheten tagits bort.

19.8.2. FaCO välkomnar förslaget att ett ärende inte avslutas efter två månader utan efter
sex månader från det att utredningen startats.
19.9.2. FaCO tillstyrker att ett oberoende Barnombud ska utses vid placeringen. Det är inte
alltid som barnet/ungdomen får en egen barnsekreterare utan endast en socialsekreterare.
Även om de har en barnsekreterare kan det uppfattas som att det är två personer,
socialsekreteraren och barnsekreteraren som bestämmer över barnet och har ansvaret för
att barnet ryckts upp från sin familj. Ett oberoende barnombud skulle då kunna stötta och
informera om vad som händer.
19.10.4. FaCO välkomnar en översyn av gallringsbestämmelser för att inte värdefulla
händelser som kan ha betydelse vid senare kontakter med socialtjänsten gallrats. Likaså om
ett barn/ungdom haft insatser från socialtjänsten sedan väldigt låg ålder kan det behöva få
hjälp med att få information senare i livet om vad som hänt under barndomen.
24.6. FaCO föreslår att det i lagtexten ska tryckas på att genomförandeplanen SKA följas
under den tid som nämnden fattat beslut på, vanligtvis sex månader. När ett barn/ungdom
placeras skrivs en vårdplan. Med vårdplanen som underlag gör socialtjänsten en
genomförandeplan som familjehemmet får godkänna och den beslutas av nämnden. Den ska
gälla till nästa övervägande av vården efter sex månader och ska innehålla mål och riktlinjer
för arbetet med placeringen. Alltför ofta ändras denna plan ensidigt av socialtjänsten utan
att ha kommunicerats med biologfamilj eller familjehem vilket innebär att påbörjade
insatser för placeringen avbryts innan de sex månaderna gått och nya direktiv ges utan att
följa upp hur den påbörjade insatserna fungerat.
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