
Barn och unga i 
samhällets vård 
S 2021:06

Socialchefsdagarna 2022
Utredningen om barn och unga i samhällets vård 1



Uppdraget

Utredningen ska föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården 
kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, 
stödboenden eller HVB, inklusive SiS

Syftet med uppdraget är att säkerställa att barn och unga 
som placeras utanför det egna hemmet alltid ska 
garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård 

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023
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Utredningens områden

q Hur kvaliteten på vårdkedjan kan förstärkas

q Hur kvaliteten på stödboende, HVB och SiS kan förbättras

q Hur kvaliteten på vård i jourhem och familjehem kan förbättras

q Hur stödet kan förbättras efter att placeringen har upphört

q Hur barn och unga kan bli mer delaktiga

q Hur kunskapen om kvaliteten på vården kan öka lokalt och nationellt
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Inhämtning av barns perspektiv
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Intervjuer/WS  
Placerade 

barn och unga       
13-21 år

Validering
Maskrosbarn

Barnrättsbyrån
Knas Hemma

Attention

WS 
Socialtjänst, skola, hälso-
och sjukvård, SiS, privata 

HVB, polis



”Det var det som var jobbigaste, hade 
jag liksom vetat från början. Ja, men 
nu kommer du bo här åtminstone typ 
6 månader. Då hade jag kunnat vara 
okej, men då kan jag i alla fall slappna 
av i några månader.”

"Jag vet inte vad 
som händer inom 
en månad, störigt 
jag vill kunna 
planera"

Hon [socialsekreteraren] ringde 
varannan vecka: ” Du kan få vara 
kvar 2 veckor till och det var en 
otrolig stress för mig.”

”Gjorde en IVO anmälan -
ägaren [HVB] blev arg på 

mig. Var lite självklart att det 
var jag som hade gjort 
anmälan.”

"Flyttat 8 gånger 
och bytt skola 5 
gånger, jag orkar 
inte träffa nya 
människor"

”Det handlar om tillit, en 
15 åring kommer inte lita 
på 30 nya personer."

”De bytte socialsekreterare för mig 
varje vecka. Har haft 30 olika. Vet inte 
varför de bytte så många gånger. Blev 
slängd runt som en trasdocka som 
ingen ville ta hand om.”

"Man packar 
aldrig upp 100%"

"Jag öppnar inte kylskåpet i 
familjehemmet utan att fråga""

”Har du slutat skolan? Då 
är du stor nog att klara dig 
själv liksom. Och visst 
alltså, jag har gjort det 
sen jag var typ 8, alltså 
det är ju inte att jag inte 
kan klara mig själv, men 
det kändes ju inte helt bra 
heller. ”
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Professionen Man vill kunna säga 
exakta slutdatum för 
placeringar i förväg, 
men det går inte

Barnet vågar inte heller klaga till 
sin socialsekreterare för då är den 
rädd att familjehemmet anklagas 
och att då blir de omplacerade 
igen. Dessa barn i synnerhet 

behöver förutsägbarhet -
det är en nyckel!

Det uppstår många 
praktiska problem när barn 
bor i annan kommun än 
folkbokföringskommun.

Unga vill inte knyta an till 
personalen eftersom de inte 
vet hur länge de får vara kvar.

Soctj måste kunna koordinera sig 
bättre och kunna ge mer svar. Vi 
måste förhindra akuta flyttar.

Jourhem är väldigt 
ostabilt, svårt att 
fokusera på skolan.

Vi måste jobba mycket mer med 
familjehemmen. Har upplevt att hemmen 
ställer ungdomarna på trappan och sagt 
att ni får komma och hämta dem. Enorm 
stress att veta att man riskerar att bli 
utsparkad om man inte sköter sig. Måste 
kunna förhindra att familjehemmen säger 
upp sig på dagen.

En del säger att de aldrig kan 
landa för att föräldrarna aldrig 
har accepterat placeringen. 
"jag kunde få trygghet när 
mina föräldrar fick hjälp.

Soctj tycker att det är svårt 
att planera, det är så många 
saker som spelar in och 
man vågar inte lova 
någonting.

Det blir svårt att planera BUP-vården 
eftersom den inte kan göras klart vid 
en flyttning, då ska det remitteras till 
annan BUP i landet. De som snabbast 
får hjälp är de som har föräldrar som 
ligger på.



Trygghet och sammanhang

De flesta barn och unga vi har träffats lyfter en 
upplevelse av ensamhet, oförutsägbarhet och 
rotlöshet. De vet inte hur länge de ska bo där de 
bor eller vad som ska hända sen, vilket gör det 
svårt att rota sig någonstans. 

Deras uppväxt är ofta präglad av en mängd 
uppbrott. Uppbrott från familj, vänner, skolor, 
samhällsfunktioner m.m. De upplever sällan att 
de  har någonting att säga till om angående sitt 
eget liv eller sina rättigheter.

Barn i samhällsvård har behov av en mycket 
större känsla av trygghet och sammanhang än 
de får idag.



”När jag skulle åka till  SiS 
fanns det ingen plats, när 
jag kom så jag fick sitta i 
häktet i 2 dagar.”

"Socialsekreterar
en svarar inte, 
mitt liv är i deras 
händer"

”Jag hade ingen att prata med för att 
min psykolog hade slutat och psykiatrin 
hade inte skaffat nån ny, så att jag 
mådde ju liksom bara sämre och sämre, 
och till sist så försökte jag faktiskt ta 
mitt liv."

”Min Sos är inte helt 
införstådd på hur mitt 
mående är, hon tänker 
bara på placeringar

”Skolan har varit en trygg 
punkt, fick gå kvar i samma 
skola under placeringar. En 
del kontakt med kuratorer 
men klarat mest själv.”

Bra att vara i 
skolan. Där 
kunde jag vara 
mig själv."

"HVB erbjöd tre ämnen, hur 
ska detta gå, jag behöver alla 
ämnen. Väldigt lustigt, jag var 
tydligen en hemmasittande 
men fick inte gå i skolan."

”Fanns inget stöd i den 
behandling man fick där 
så ibland ville man dela 
det man varit med om till 
någon annan, men SiS 
ville inte att vi pratade 
med de andra 
ungdomarna.”

”Okej då vi hjälper dig då, fast det är ju 
på grund av att du mår dåligt, och inte 
på grund av dina föräldrar, så det var typ 
min skuld fortfarande att jag blev 
placerad. ”

”Sjukhuset skrev ut mig utan att ha förberett 
socialtjänsten så de hade liksom inte tid fått 
på sig att förbereda sig. Från ena hållet så kom 
det en lex Maria anmälan från andra hållet en 
lex Sarah anmälan. Så de anmälde varandra 
för att båda två hade gjort fel. ” 

”Jag var i vård 
i ensamhet i 
sju veckor, det 
var ett straff 
ingen lösning”

”Andra på 
boendet sålde 
sex och 
uppmanade 
mig att göra 
det - ibland 
kom polisen”
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Professionen
Insatserna är 
för korta, 
precis när 
det börjar 
fungera så 
skrivs de ut.

Soctj är dålig på att förklara 
placeringens syfte och vad 
en behandling ska ge.

Det krävs motivering för att gå i 
skolan, men betygen och 
möjligheten att gå i gymnasiet 
är inte alltid viktiga för de som 
kommer till oss.

Vi försöker få till kontakter med hälso- och 
sjukvården i väntan på att BUP kan ta emot, men 
ungdomsmottagningar vill inte påbörja en kontakt i 
det läget. Resultatet blir att den unge inte får någon 
kontakt alls med hälso- och sjukvården.

Skolan får inte så mycket bakgrund om 
barnet, kan i o f s vara bra, men 
samtidigt kan det vara svårt för skolan 
att veta hur man ska bemöta barnet om 
man inte vet varför barnet har varit med 
om och varför det har varit placerat.

Mer praktiskt socialt 
arbete behövs så att 
fler barn kan bo kvar 
hemma med rätt stöd 
till familjen

Eftervården är ofta 
problematisk. Måste 
finnas en plan för 
övergången. 
Relationerna ska inte få 
helt abrupta slut.

Ofta barnet inte förstår 
varför de placeras, det är 
inte alltid man kan lämna all 
information, men vi på soctj
måste blir bättre.

Vid övergång från BUP till vuxenpsykiatri är 
det kaos, ingen på vuxenpsykiatri förstår sig 
på NPF, det är bara grovt 
självskadebeteende som prioriteras.

Brist på jourhem och 
familjehem, blir placerade på 
HVB där de blir allt från sexuellt 
utnyttjade eller allmänt dåligt 
bemöta och behandlade.

En del ungdomar far mer illa av att vara på 
institution, dvs placeringen gör situationen 
sämre än innan. Blir misshandlade på 
hemmen, smittoeffekter, mm.



Meningsfull vård
De barn vi har pratat med förstår sällan 
varför de har blivit placerade där de blir det. 
De upplever inte heller att de har varit 
delaktiga i beslut eller planeringen av sin 
vård. Många tycker inte att de fått hjälp med 
ursprungsproblematiken, de trauman de har 
utsatts för, utan att behandlingsinsatser 
fokuserar på deras beteende.

De flesta har varit utsatta för olika sorters 
våld antingen innan placeringen, under 
placeringen eller både och. De upplever 
dessutom sällan att vuxna faktiskt bryr sig 
om dem.

Vården behöver vara både begriplig, 
tillräcklig och inte skadlig för att vara 
meningsfull.



"Jag önskar att alla 
familjehem gör det av 
kärlek och inte av pengar"

"Familjehemmen är inte som en 
familj, det finns ingen kärlek"

”Mitt liv var egentligen 
fortfarande i staden där 
jag växte upp, alla jag 
kände bodde 
fortfarande där.”

”När jag blev placerad som åttaåring på grund av att 
min mammas oförmåga att ta hand om mig och att 
min styvpappa misshandlade mig blev min lillasyster 
inte placerad. Jag fick driva hennes sak som åttaåring 
fast ingen lyssnade på mig förrän hon kom till 
förskolan en dag med blåmärken på hela kroppen.”

"När jag bodde i Uppsala spelade jag 
hockey, innebandy och gick på 
luftgevärsskytte. När jag blev placerad 
slutade jag med allt för jag vet inte var 
man gör det och ingen har frågat vad 
jag vill göra."

"Om inte mina syskon 
har det bra blir det 
aldrig bra."

"Den enda viktiga 
personen i mitt liv och 
som jag pratar med om 
allt är mamma."

”Ja, att jag skulle kunna få typ 
hälsa på min pappa och kanske 
få biljett eller något sånt där, 
en tågbiljett, så att jag kan få 
göra det någon helg.”

"En 9-åring ska inte 
behöva känna sig 
ensammast i världen, vi 
syskon hade behöva 
vara tillsammans ”
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Professionen

Stor brist på uppdragstagare. 
Hur rekryterar man ett 
familjehem till fem syskon? 
Ibland får syskon bo lång från 
varandra geografiskt. Ha tid med 
att jobba så att barnen får 
behålla sitt nätverk. Syskon 
ibland viktigare än föräldrarna.

Barnets rättighet att hålla 
kvar relationer i lång tid 
krock med bristande insyn.

Alla placerade barn borde ha en 
SIP och ett team knutit till sig. 
Det ska kosta att inte delta i 
team och samverkan.

När man omplacerar 
barn bygger man 
inte vidare på 
tidigare relationer.

Jag arbetar med yngre barn 
och deras föräldrar i MHV 
och BVH. Relationen till 
syskon och halvsyskon 
glöms bort när barnen är 
små och inte har utvecklat 
ett eget språk.

Vi jobbar mycket med att få in 
förslag på aktiviteter i strukturen. 
Men de kriminella utesluts ofta 
för att de inte sköter sig.

Stärk barnrätten i förhållande 
till föräldrarätten, idag 
lyssnar man mindre på 
barnen än på föräldrarna.

Hur jobbar vi med uppdraget 
att arbeta hem barnen till 
föräldrarna? Det sker oftast 
ingenting med föräldrar.

Barnet behöver behålla 
kontakten med tidigare 
relationer för en 
långsammare övergång till 
sitt nya liv.

Omfattande vårdplaner och ständigt arbeta med 
akuta frågor kring självskador och annat tar all tid 
och kraft. Vi måste också få utrymme att låta 
ungdomarna prova olika aktiviteter och känna sig 
delaktiga i livet utanför boendet.



Goda och nära relationer
När en placering sker omkullkastas det 
barnen är vana vid och som tidigare varit 
deras vardag, oberoende om det varit en 
trygg och välfungerande vardag eller inte. 

De barn vi träffat har haft en stor mängd olika 
människor omkring sig under sin uppväxt. 
Samtidigt saknar de ofta stabila, nära 
relationer med personer de kan lita på och 
anförtro sig till. Många upplever också att de 
slits mellan lojalitet och krav från föräldrar, 
familjehemsföräldrar, syskon, socialtjänst, 
skola släktingar m.fl. 

Barn behöver kunna utveckla och behålla 
goda och nära relationer både med dem de 
bor med, men även med sin biologiska 
familj. Både under och efter placeringen. 



Viktiga delar för barn och unga i 
samhällsvård 
Barn och unga som blir placerade har ofta haft en 
uppväxt präglad av utsatthet. När ett 
omhändertagande sker från samhällets sida görs det 
för att situationen ska bli bättre.

Varje individs upplevelse är unik, men det som barn 
och unga har berättat för oss handlar om många 
gemensamma erfarenheter av samhällsvården. Vi har 
valt att samla det i områden som vi tolkar som viktiga 
för barnen och de unga – och där det tyvärr ofta finns 
brister.

Utifrån dessa områden har vi valt ut tre delar som kan 
sägas vara viktiga för en god samhällsvård.



Några förbättringsområden vi ser
För hög instabilitet

Fortsatt låga skolresultat

Familjehem har blivit en marknad

Otillräckliga platser

Otillräcklig hälso- och sjukvård

För lite insatser/stöd under placeringen och för lite eftervård

För lite kunskap och uppföljning 

Utredningen om barn och unga i samhällets vård 15



Några möjliga förbättringsförslag

Utredningen om barn och unga i samhällets vård 16

Brister i vårdkedjan

• Bättre stöd för matchning

• Kartläggning av 
skolkunskaper vid 
placering

• Mer meningsfull 
uppföljning av hur barnet 
har det

• Stärka barnets rätt vid 
omplacering

Bättre struktur på 
familjehemsvården

• Tydliggöra olika 
kategorier av familjehem

• Nationellt 
familjehemsregister

• Nationell modell för 
godkännandeprocessen

• Obligatorisk 
grundutbildning

• Mer stöd till familjehem, 
föräldrar och barnen  

Institution, eftervård, 
uppföljningsstruktur

• Under arbete



Frågor till er
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Uppföljning av barnet

Utredningen har i uppdrag att utvärdera övervägande av vården.
Barnen tycker att socialtjänsten är alldeles för frånvarande under placeringen. 
Efterfrågar mer personlig kontakt och stöd, samt tydligare information.
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1. Hur bör socialtjänstens kontakt med barnet se ut under 
placeringen när det gäller innehåll, genomförande och 
frekvens? Är det bra med övervägande var 6 mån eller 
bör det vara oftare/ mer sällan?



Privata familjehemsmarknaden

Många upplever att den ökande privata familjehemsmarknaden har 
försvårat rekryteringen, ökat kostnaderna för familjehem och gjort det 
svårare att säkerställa kvaliteten på familjehemsvården.
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Vad skulle det få för konsekvenser för er om det inte 
fanns möjlighet att rekrytera jourhem eller 
familjehem via företag? (positiva och/eller negativa)
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För kontakt:
marta.nannskog@regeringskansliet.se


