
FÖRÄLDRAR TILL 
PLACERAT BARN 
När ett barn placeras utanför det egna hemmet ställs stora krav 
på samarbetet mellan barnets föräldrar, socialtjänsten och familje-
hemsföräldrarna. I den här broschyren får du information om olika 
roller. Det viktigaste är att barnets bästa är vägledande för alla. 
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FAMILJEHEMSPLACERING OCH FAMIJEHEM
Om barnet behöver bo någon annanstans än hos dig för kortare eller längre tid, 
kan socialtjänsten föreslå placering i ett familjehem. Det vanligaste är att en place-
ring beslutas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det betyder att du och socialtjänsten 
har kommit överens om att barnet inte ska bo hemma. Beslutet kan också vara 
mot din eller ditt barns vilja (barn från 15 år). I sådana fall beslutas placeringen 
enligt Lagen om vård av unga (LVU). Placering enligt LVU beslutas av Förvalt-
ningsrätten efter ansökan från socialnämnden.

Det kan finnas många olika orsaker till att barn behöver bo i familjehem. Ofta 
handlar det om att barnet inte får det stöd det behöver för att må bra och utveck-
las. Det kan också handla om att barnet gör saker som kan vara farligt för sig själv 
eller andra. Det är inte alltid föräldrar och barn är överens med socialtjänsten om 
varför barnet behöver bo i familjehem.

VAD ÄR ETT FAMILJEHEM?
Ett familjehem kan se ut på olika sätt. Alla som vill bli familjehem ska utredas av 
socialtjänsten. Socialtjänsten tar då bland annat reda på hur familjen bor, vad de 
har för kunskap och erfarenhet av barn och hur de ser på att vara familjehem. Det 
behövs olika slags familjehem för att kunna möta barns olikheter. Det ska finnas 
plats, tid och omtanke i ett familjehem. Det ska också vara ett tryggt hem.

När socialtjänsten utreder vilket familjehem som barnet ska bo i ska de först un-
dersöka om barnet kan bo hos någon släkting eller anhörig. Var barnet ska bo 
avgörs av hur väl familjehemmet kan möta barnets behov. Du har möjlighet att 
komma med förslag på familjer men det är socialtjänsten som tar beslutet. När 
socialtjänstens utredning är färdig fattar kommunens socialnämnd beslut om att 
barnet får bo i det aktuella familjehemmet. Familjehemmet får ersättning för sitt 
uppdrag. Alla familjehem ska gå en utbildning och får stöd av socialtjänsten att
ta hand om barnet på bästa sätt.
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Vi har gjort den här broschyren till dig som förälder för 
att du ska få svar på frågor som du kanske har. Du kan 
även fråga barnets socialsekreterare om det är något du 
undrar. Det är viktigt att du vet så mycket som möjligt om 
den situation som ni befinner er i och den planering som 
sker för barnet.

Det är viktigt att du vet varför ditt barn är placerat. Du 
ska känna till vad som planeras och vad som krävs för att 
barnet ska kunna flytta hem igen. Du ska känna dig trygg 
med hur kontakten med barnet ska se ut och vem du ska 
kontakta om du har frågor eller synpunkter.
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HALVÅRSHJUL
Nedan ser du en modell för hur socialtjänsten 
följer upp er situation under ett halvår.
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VÅRDPLAN OCH UPPFÖLJNING
Socialtjänsten ska i en vårdplan beskriva varför barnet placeras och vad som 
behöver förändras för att hen ska flytta hem igen. När barnet har placerats skrivs 
en genomförandeplan. Den beskriver vilken hjälp barnet ska få.

Socialtjänsten ska varje halvår ta reda på hur det går för barnet och dig. Detta gör 
de genom att ha samtal med barnet, dig och familjehemmet var för sig. Det skrivs 
sedan ett uppföljningsdokument som kallas för övervägande eller omprövning.

Beslut om familjehemsplacering
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DET TREDELADE FÖRÄLDRASKAPET
När barnet är placerat behöver du, socialtjänsten och familjehems-
föräldrarna samarbeta. Man brukar prata om ett tredelat föräldra-
skap. Alla vuxna runt barnet behöver prata med varandra för att
ge barnet en begriplig förklaring till varför hen är placerad.

FÖRÄLDRAR

SOCIALTJÄNSTFAMILJEHEM

BARNET SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR
Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att barnet får den vård 
och omsorg som hen behöver. Socialtjänsten följer hur barnet har det i familje-
hemmet och håller regelbunden kontakt med barnet. När barnet är placerat enligt 
SoL ska du och socialtjänsten komma överens om barnets vård och umgänge. 
När barnet är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden över bestämmandrät-
ten över barnet och kan bestämma till exempel om umgänge eller om hälso- och 
sjukvård som barnet kan behöva. 

Med umgänge menas barnets kontakter och träffar med dig och andra personer 
som är viktiga för barnet. Det är socialtjänsten som ansvarar för att planera um-
gänget. Barnets bästa avgör hur ofta och på vilket sätt ni har kontakt.
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FAMILJEHEMMETS ANSVAR
Familjehemsföräldrarna ska ge barnet den dagliga omsorgen. Det innebär att de 
har ansvar för kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet. 
Familjehemmet ska medverka till att du får träffa barnet så som ni planerat och 
bestämt.

DITT ANSVAR
Du är fortfarande vårdnadshavare för barnet. Du kan hjälpa barnet genom att 
både säga och visa att det är okej att hen bor i en annan familj. Även om du under 
en längre eller kortare tid inte kan ta hand om ditt barn, är du mamma eller pappa 
till barnet. Du vet mycket om barnet och hens vanor. Du kan beskriva barnet, vad 
hen tycker om, rutiner vid nattning, favoritmat och annat som är bra att veta. Det 
är viktigt att du delar med dig av detta till familjehemmet.

Du kan i vissa situationer behöva skriva på en fullmakt för att familjehemmet ska 
kunna ge barnet daglig vård, t.ex. hämta ut medicin på Apoteket.

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Att vara förälder till ett barn som av olika skäl inte kan bo hemma kan väcka 
många känslor, såsom lättnad, ilska, stress, tomhet eller skuld, vilket är helt na-
turligt. En del föräldrar upplever att socialtjänsten ser allvarligare på problem som 
finns i familjen än man själv gör. Känner man sig bedömd som en olämplig föräld-
er kan det upplevas som att man inte har något att bidra med. Så är det inte.
Om du behöver hjälp med att hantera känslorna som placeringen väcker, eller 
med att göra förändringar i ditt föräldraskap, har du rätt till råd, stöd och hjälp från 
socialtjänsten. Du kan också ansöka om stöd för att kunna ha umgänge med ditt 
barn. Du har även rätt att få information om hur det går för barnet och att läsa 
barnets journal. Om du anser att något är fel har du rätt att få din uppfattning
antecknad i journalen.

OM DU TYCKER ATT NÅGOT ÄR FEL
Om du har synpunkter på barnets vård ska du i första hand prata med barnets 
socialsekreterare. Du har också rätt att vända dig till socialsekreterarens
chef med synpunkter eller klagomål. Om du upplever att du inte blir lyssnad på 
kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har tillsyn över 
socialtjänsten, vilket betyder att de ska kontrollera att brister rättas till. IVO kan 
inte ändra ett beslut som fattats av en socialnämnd eller domstol.

AVGIFTER OCH BIDRAG
Föräldrar har enligt lag försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor till-
sammans med en förälder ska föräldern betala ett underhållsbidrag. När ett barn 
är placerat av socialtjänsten i ett familjehem har föräldrarna skyldighet att bidra till 
kommunens kostnader för vården. Det gäller både frivilliga placeringar och place-
ringar enligt LVU. Försörjningsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. 

Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försör-
jer. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden förändras ska du alltid kontakta 
socialtjänsten. Socialtjänsten kommer att meddela dig hur mycket du ska betala.
När ditt barn placeras i familjehem påverkas även andra bidrag som är knutna 
till barnet. På sidan 13 i denna broschyr hittar du mer information om bidrag som 
påverkas vid en placering.
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BARNETS RÄTTIGHETER

Barnet har rätt att:
• Veta varför hen bor i ett familjehem.
• Vara med när man planerar saker som gäller hen, till exempel 

hur länge det är tänkt att barnet ska bo i familjehemmet och 
vad som ska hända sen.

• Veta vem som är hens socialsekreterare och hur hen kommer 
i kontakt med denna.

• Få möjlighet att prata ensam med sin socialsekreterare.
• Säga vad hen tycker och bli lyssnad på.
• Få veta vad som skrivs om hen.
• Få det stöd som hen behöver i skolarbetet.
• Få hjälp till utbildning eller annan sysselsättning.

När barnet har fyllt 15 år har hen rätt att:
• Ansöka hos socialtjänsten om det hen tycker sig behöva.
• Ta del av beslutsunderlag och överklaga beslut som social-

tjänsten fattar och som gäller barnet självt.
• Säga ja eller nej till insatser som socialtjänsten föreslår.

Synpunkter på placeringen
Om barnet har synpunkter på sin placering och planeringen 
kring denna bör hen prata med sin socialsekreterare. Barnet kan 
också ta kontakt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

ORDLISTA OCH LAGAR/FÖRESKRIFTER
Socialtjänstlagen: Socialtjänstlagen är den lag som styr socialt arbete i Sve-
rige. Den bygger på frivillighet. Förkortas oftast SoL. Om barnet är placerat enligt 
SoL är det en frivillig placering. De delar av lagen som främst används vid place-
ring är 4 kap 1 § SoL och 6 kap SoL.

Lagen om vård av unga: Lagen om vård av unga används när barn place-
ras mot deras eller föräldrarnas vilja. Förkortas oftast LVU. Det är domstolen som 
avgör om barnet ska placeras enligt LVU.

Socialnämnden: I socialnämnden sitter förtroendevalda politiker i en kom-
mun. De har ansvaret för socialtjänstens arbete och ska följa vården av alla place-
rade barn.

Socialtjänsten: Socialtjänsten arbetar på uppdrag av socialnämnden. Er 
social sekreterare arbetar på socialtjänsten. På www.kollpasoc.se kan du läsa om 
socialtjänsten för barn och unga.

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ska ge stöd till 
och följa upp bland annat socialtjänsten. De tar också fram föreskrifter (bindande 
regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur socialtjänsten ska leva upp 
till föreskrifter och lagar.

Inspektionen för vård och omsorg: Inspektionen för vård och omsorg 
ska se till att kommunens socialtjänst följer lagen. Förkortas IVO. Om du tycker att 
något är fel kan du kontakta IVO. www.ivo.se

Socialsekreterare: Socialsekreterare är en person som är utbildad för att 
träffa och prata med barn och familjer som kan behöva stöd eller hjälp. Social
sekreteraren följer upp barnets behov och träffar hen regelbundet.

Familjehemssekreterare: Familjehemssekreterare är en person som arbe-
tar med att utreda och ge stöd till familjehem.

Familjehem: Familjehem är en familj som tar hand om barn som inte kan bo 
hemma hos sina föräldrar.

Familjehemsutredning: Familjehemsutredning är en bedömning av famil-
jens lämplighet att ta emot andra barn i sitt hem. I utredningen kontrolleras bland 
annat ekonomi samt brotts- och misstankeregister. Ett familjehem ska vara tryggt, 
säkert och kunna ge värme och omsorg.
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Umgängesplanering: Umgängesplanering är en planering för hur och när 
barnet ska träffa sina föräldrar och syskon samt andra för barnet viktiga personer. 
Detta kan se olika ut beroende på barnets behov.

Övervägande: Överväganden är en uppföljning av placeringen som görs när 
barnet är placerat enligt SoL eller 2§ LVU (på grund av hemförhållanden). Varje 
halvår ska socialtjänsten överväga om barnet fortfarande har behov av att bo i 
familjehem och hur det går för barnet. Socialsekreteraren träffar dig, barnet och
familjehemmet och hämtar information från skolan. Redogörelsen lämnas till 
social nämnden som information.

Omprövning: Omprövning är en uppföljning och prövning av placeringen som 
görs när barnet är placerat enligt 3 § LVU (på grund av barnets eget beteende). 
Varje halvår ska socialtjänsten ompröva om barnet fortfarande har behov av att bo 
i familjehem och hur det går för barnet. I omprövningsdokumentet skriver social-
sekreteraren om barnets situation och fortsatta behov. Omprövningen lämnas till 
socialnämnden för beslut.

Vårdplan: Vårdplanen innehåller en beskrivning av vad barnet behöver för att 
ha det bra i vardagen. Det är socialtjänsten som skriver vårdplanen. Vårdplanen 
beskriver även ramarna för placeringen.

Genomförandeplan: Genomförandeplanen beskriver vem som ska hjälpa 
barnet med olika saker, till exempel skola, sjukvård och hur ni ska träffas. Genom-
förandeplanen planeras gemensamt mellan socialtjänsten, familjehemmet, dig och 
barnet.

Vårdnadsöverflyttning: Vårdnadsöverflyttning är när vårdnaden för barnet 
flyttas från föräldrarna till familjehemsföräldrarna. Det kan man göra när barnet 
bott en längre tid i familjehemmet och socialtjänsten och domstolen bedömer att 
det är bäst för barnet.

BIDRAG SOM KAN PÅVERKAS 
AV ATT DITT BARN PLACERAS
Barnbidrag: Barnbidrag ska enligt Försäkringskassan alltid följa barnet. Därför 
kommer barnbidraget att flyttas över till familjehemmet. Även flerbarnstillägget kan 
påverkas.

Bostadsbidrag/tillägg: Kontakta Försäkringskassan för att få svar på om ditt 
bostadsbidrag påverkas av att barnet inte längre bor hemma.

Studiestöd från CSN: Som vårdnadshavare kan du behålla barnets studie-
stöd, men det ska komma barnet till godo. Socialnämnden kan ibland om det finns 
särskilda skäl begära att studiestödet ska betalas till socialnämnden.

Underhållsstöd: Du har inte rätt till underhållsstöd när barnet är placerat. Du 
måste själv ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan om placeringen 
upphör.

Vårdbidrag: Försäkringskassan beviljar inte vårdbidrag för placerade barn. 
Kontakta Försäkringskassan för vidare information.

Försörjningsstöd: Detta beviljas inte för kostnader avseende barnet när 
barnet är placerat. Du kan vid behov ansöka om att få ekonomiskt bistånd för 
umgänge och umgängesresor.

Barnpension: Barn har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna 
är avlidna. Barnpension betalas ut av Pensionsmyndigheten. För att säkerställa 
att barnpensionen används till fördel för barnet kan socialnämnden göra en an-
mälan till överförmyndaren som därefter beslutar hur barnets pengar och andra 
tillgångar ska placeras och får användas.
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Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar

Individ- och familjeomsorgen, IFO (socialtjänsten)
Box 190
843 21 BRÄCKE
Tel: 0693-161 00
Fax: 0693-162 35
E-post: socialtjansten@bracke.se
avläses en gång varje vardag (mån-fre)

Telefontid till socialsekreterare
mån-fre kl 9.00-9.45

Verksamhetschef, IFO (socialtjänsten)
Tel: 0693-161 00
E-post: anneli.valter@bracke.se

Kontaktuppgifter till socialsekreterare

Namn:

Telefon:

E-post:
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Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke 
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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