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Socialdepartementet

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser om
familjehem m.m. för barn och unga

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten i fråga om familjehem, jourhem,
kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att synliggöra behovet och öka
kunskapen om vad uppdragen innebär, för att underlätta för kommunerna
att rekrytera och säkra tillgången till familjehem m.m. Socialstyrelsen ska, vid
genomförande av uppdraget, även informera om det stöd och den hjälp som
bl.a. familjehem har rätt att få av socialnämnden.
Socialstyrelsen ska inhämta upplysningar från Sveriges Kommuner och
Regioner, ett urval av kommuner och andra relevanta aktörer i syfte att
informationsinsatserna ska bli så ändamålsenliga som möjligt.
Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor
under 2022. Kostnaderna ska redovisas mot det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, för budgetår 2022 uppförda anslaget
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.
Socialstyrelsen ska lämna delredovisningar av uppdraget till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023 och den 31 mars 2024.
Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2025 lämna en slutredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna av
uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Ärendet

Kommuner har under flera år haft svårigheter att rekrytera bl.a. familjehem.
Det råder idag brist på familjehem och det finns ett generellt behov av fler.
Det finns även behov av större bredd bland de familjehem som rekryteras,
både i fråga om bakgrund och erfarenheter. I ljuset av situationen i Ukraina
kan det antas komma ett flertal ensamkommande barn till Sverige, vilket kan
göra behovet av familjehem än större. 2015 gav regeringen Socialstyrelsen ett
uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem
m.m. för barn och unga (S2015/07017). Socialstyrelsen har därefter utvecklat
en nationell kampanjwebb, ”Min insats”, för att öka kunskapen om de
frivilliga uppdragen hos personer som är intresserade av att göra en insats.
Det är viktigt att nå de människor som vill göra en samhällsinsats och som
kan tänka sig att hjälpa barn och unga. Det är också viktigt att de människor
och familjer som är intresserade får information om vad uppdragen innebär.
Regeringen anser att det är angeläget att allmänhetens kunskap om vad uppdragen innebär ökar. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att initiera och
samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem, kontaktperson,
kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad
vårdnadshavare. Socialstyrelsen ska, vid genomförande av uppdraget, särskilt
uppmärksamma behovet av bl.a. familjehem med olika bakgrund och
erfarenheter.
Socialstyrelsen ska analysera om informationsinsatser bör riktas till särskilda
områden eller målgrupper. Analysen ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och belysa såväl flickors som pojkars behov.
Informationsinsatserna ska syfta till att underlätta för kommunerna i arbetet
med att rekrytera och säkra tillgången på familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, gode männen och särskilt förordnade vårdnadshavare.
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Regeringen beräknar att 2 000 000 kronor kommer att avsättas för uppdraget
för 2023 och 2 000 000 kronor för 2024 under förutsättning att riksdagen
anvisat medel för det aktuella anslaget.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Hilda Wall Gullstrand

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Sveriges Kommuner och Regioner
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