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Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem
m.m. för barn och unga
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och
samordna informationsinsatser 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 bör samråda med Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (fr.o.m. den 1 januari 2016 Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd), Sveriges Kommuner och Landsting, ett urval av
kommuner och regeringens nationella samordnare för barn- och
ungdomsvården samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska löpande
stämmas av med Socialdepartementet.
Socialstyrelsen får använda högst 200 000 kronor för uppdragets
genomförande under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling
av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. Uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars
2018. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 1 april 2016. Redovisningarna ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Utredningen om tvångsvård för barn och unga föreslog i delbetänkandet
Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga
(SOU 2014: 3) nationella insatser för att underlätta rekrytering av
familjehem. Bakgrunden är att kommuner under flera år haft svårigheter
att rekrytera familjehem.
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Under 2015, t.o.m. september, har totalt 14 058 ensamkommande barn
sökt asyl i Sverige. Av dessa barn var ca 89 procent pojkar och ca 11
procent flickor. Den 1 oktober 2015 fanns det 14 394 asylsökande
ensamkommande barn inskrivna hos Migrationsverket. Under 2015 har
90 procent av de asylsökande ensamkommande barn vars ansökan
prövats i Sverige beviljats permanent uppehållstillstånd. I samband med
den rådande flyktingsituationen har regeringen fått signaler om att
många har anmält sitt intresse till kommunerna att hjälpa till på olika
sätt, bl.a. som familjehem, jourhem och gode män. Det har också
framkommit att det finns ett behov av information om dessa uppdrag.
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 och
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Socialstyrelsen ska genomföra en analys av situationen i kommunerna
i dag vad gäller tillgången till familjehem, jourhem, gode män m.m. och
barnens behov därav och därmed angelägna områden och målgrupper för
nationella informationsinsatser. Analysen ska genomföras utifrån ett
jämställdhetsperspektiv och belysa såväl flickors som pojkars behov. Mot
bakgrund av det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till
Sverige, bör informationsinsatser för att nå människor som vill hjälpa
ensamkommande barn vara en prioriterad del i satsningen.
Socialstyrelsen bör överväga behovet av information på flera språk.
Parallellt med analys- och planeringsarbetet ska arbetet med
informationsinsatserna inledas, detta senast under första kvartalet 2016.
För att underlätta för kommunerna i den rådande situationen bör också
information om de olika uppdragen finnas tillgänglig på Socialstyrelsens
webbplats under 2015. Delredovisningen ska innefatta en redogörelse för
arbetet hittills, en analys och plan för arbetet. Uppdraget ska löpande
stämmas av med Socialdepartementet.
För att de nationella informationsinsatserna ska bli så ändamålsenliga
som möjligt bör Socialstyrelsen samråda med Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting, ett
urval av kommuner och regeringens nationella samordnare för barn och
ungdomsvården samt andra relevanta aktörer som den ideella sektorn.
Det är också viktigt att Socialstyrelsen tar del av erfarenheter från barn
och unga som exempelvis bott i jour- och familjehem liksom jour- och
familjehemsföräldrar.
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Nationellt samordnade informationsinsatser ska underlätta för
kommunerna i arbetet med att rekrytera och säkra tillgången på
familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Regeringen avser att avsätta 3 000 000 kronor för uppdraget under 2016
respektive 2017 under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för
ändamålet.
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Karin Hjelmer
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