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13. Revidering av riktlinjer handläggning och insatser gällande 
barn och familj (SN 2020.212)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för handläggning och insatser inom barn och 
familj att börja gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Inom Myndighetsavdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare inom 3 olika enheter. 
Enheterna är organiserade utifrån grupper med gruppchefer och ansvarsområden. 
Myndighetsavdelningen arbetar utifrån ett antal lagar så som Förvaltningslagen (FL), 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Vi har även speciallagstiftningar att ta hänsyn till. Det gäller bland annat Lag om vård av 
vuxna missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om särskilda bestämmer om vård av unga 
(LVU). De olika speciallagstiftningarna träder i kraft när insatser enligt SoL inte längre är 
tillämpbara och bedömning görs att det krävs ytterligare insatser. LVU är tillämpbart från det 
att ett barn föds till det att den unga vuxna fyller 21 år med begränsningen att man inte kan 
ansöka om vård enligt LVU efter 20 årsdagen däremot kan vården fortlöpa. Insatser enligt 
LVM är tillämpbara efter 18 årsdagen dock bör behovet prövas först enligt LVU.

Inom myndighetavdelningen har ett arbete pågått sedan våren 2020 för att se över vilka 
enheter som hanterar vilken lagstiftning samt målgrupp. Syftet var att en klient ska få träffa 
färre handläggare inom avdelningen när olika behov uppstår samt att inte klienten ska mindre 
märka av enhetsgränser justeras organisationen. För att detta ska vara genomförbart behöver 
det ske vissa revideringar i befintliga riktlinjer. Den främsta revideringen är att riktlinjerna 
inte längre är specifika för en enhet utan för en målgrupp. Det ökar möjligheten att se till 
individens behov och flexibiliteten i organisationen blir större.

I riktlinjerna har även vissa lagparagrafer uppdaterats. Det gäller främst paragrafer rörande 
Förvaltningslagen som hanterar just handläggningsprocessen. Insatser så som 
inackorderingsboende är även borttaget då den ej längre används och inte heller finns i 
nuvarande delegationsordning. Förtydliganden har även gjorts kring barn med fysiska 
funktionsvariationer och deras behov av insats.

Handlingar
 §101 SN AU Revidering av riktlinjer handläggning och insatser gällande barn och familj
 Tjänsteskrivelse, Riktlinjer handläggning och insatser gällande barn och familj
 Riktlinjer for handlaggning och insatser inom barn och familj med revideringar
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§ 101
Revidering av riktlinjer handläggning och insatser gällande barn och familj 
(SN 2020.212)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för 
handläggning och insatser inom barn och familj att börja gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Inom Myndighetsavdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare inom 3 olika enheter. 
Enheterna är organiserade utifrån grupper med gruppchefer och ansvarsområden. 
Myndighetsavdelningen arbetar utifrån ett antal lagar så som Förvaltningslagen (FL), 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Vi har även speciallagstiftningar att ta hänsyn till. Det gäller bland annat Lag om vård av 
vuxna missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om särskilda bestämmer om vård av unga 
(LVU). De olika speciallagstiftningarna träder i kraft när insatser enligt SoL inte längre är 
tillämpbara och bedömning görs att det krävs ytterligare insatser. LVU är tillämpbart från det 
att ett barn föds till det att den unga vuxna fyller 21 år med begränsningen att man inte kan 
ansöka om vård enligt LVU efter 20 årsdagen däremot kan vården fortlöpa. Insatser enligt 
LVM är tillämpbara efter 18 årsdagen dock bör behovet prövas först enligt LVU.

Inom myndighetavdelningen har ett arbete pågått sedan våren 2020 för att se över vilka 
enheter som hanterar vilken lagstiftning samt målgrupp. Syftet var att en klient ska få träffa 
färre handläggare inom avdelningen när olika behov uppstår samt att inte klienten ska mindre 
märka av enhetsgränser justeras organisationen. För att detta ska vara genomförbart behöver 
det ske vissa revideringar i befintliga riktlinjer. Den främsta revideringen är att riktlinjerna 
inte längre är specifika för en enhet utan för en målgrupp. Det ökar möjligheten att se till 
individens behov och flexibiliteten i organisationen blir större.

I riktlinjerna har även vissa lagparagrafer uppdaterats. Det gäller främst paragrafer rörande 
Förvaltningslagen som hanterar just handläggningsprocessen. Insatser så som 
inackorderingsboende är även borttaget då den ej längre används och inte heller finns i 
nuvarande delegationsordning. Förtydliganden har även gjorts kring barn med fysiska 
funktionsvariationer och deras behov av insats.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer handläggning 
och insatser gällande barn och familj

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för handläggning och insatser inom 
barn och familj att börja gälla den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Inom Myndighetsavdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare inom 3 olika 
enheter. Enheterna är organiserade utifrån grupper med gruppchefer och 
ansvarsområden. Myndighetsavdelningen arbetar utifrån ett antal lagar så som 
Förvaltningslagen (FL), Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen och stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Vi har även speciallagstiftningar att ta hänsyn till. Det 
gäller bland annat Lag om vård av vuxna missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om 
särskilda bestämmer om vård av unga (LVU). De olika speciallagstiftningarna träder i 
kraft när insatser enligt SoL inte längre är tillämpbara och bedömning görs att det 
krävs ytterligare insatser. LVU är tillämpbart från det att ett barn föds till det att den 
unga vuxna fyller 21 år med begränsningen att man inte kan ansöka om vård enligt 
LVU efter 20 årsdagen däremot kan vården fortlöpa. Insatser enligt LVM är 
tillämpbara efter 18 årsdagen dock bör behovet prövas först enligt LVU. 

Inom myndighetavdelningen har ett arbete pågått sedan våren 2020 för att se över 
vilka enheter som hanterar vilken lagstiftning samt målgrupp. Syftet var att en klient 
ska få träffa färre handläggare inom avdelningen när olika behov uppstår samt att inte 
klienten ska mindre märka av enhetsgränser justeras organisationen. För att detta ska 
vara genomförbart behöver det ske vissa revideringar i befintliga riktlinjer. Den 
främsta revideringen är att riktlinjerna inte längre är specifika för en enhet utan för 
en målgrupp. Det ökar möjligheten att se till individens behov och flexibiliteten i 
organisationen blir större. 

I riktlinjerna har även vissa lagparagrafer uppdaterats. Det gäller främst paragrafer 
rörande Förvaltningslagen som hanterar just handläggningsprocessen. Insatser så 
som inackorderingsboende är även borttaget då den ej längre används och inte heller 
finns i nuvarande delegationsordning. Förtydliganden har även gjorts kring barn med 
fysiska funktionsvariationer och deras behov av insats.
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Ekonomiska konsekvenser
Bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser då revideringarna ökar tydligheten för 
handläggare vilket ökar rättssäkerheten. 

Konsekvenser för barn
Riktlinjerna för hur ärenden gällande barn påverkar i allra högsta grad barnen och till 
deras fördel. Anledningen till att revidering sker är att det ska bli tydligare för 
handläggare hur handläggningsprocessen gällande barn ska gå till. Lagparagrafer är 
uppdaterade för att öka rättssäkerheten. Det är även tydliggjort att barn med olika 
funktionsvariationer men utan personkretstillhörighet kan vara i behov av insatser 
utifrån just funktionsvariationen. Barnperspektivet uttrycks särskilt i riktlinjen.

Ann-sophie Holgersson Sofia Mossberg
Avdelningschef Myndighet Verksamhetsutvecklare

Handlingar:
Tjänsteskrivelse
Riktlinjer handläggning och insatser gällande barn och familj
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1 Allmänt 
Enligt portalparagrafen 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) ska samhällets socialtjänst 
på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.  
 
I socialtjänstlagen framgår att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör 
barn. Med barn avses varje människa under 18 år. (1 kap. 2 § SoL) Även i FN:s 
barnkonvention, artikel 3, framkommer att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet. I artikel 2 framkommer att barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen 
får diskrimineras. Enligt artikel 12 ska barnet i så stor utsträckning som möjligt ges 
möjlighet att få uttrycka sin åsikt i alla frågor som berör barnet och barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnets möjlighet 
att överleva och utvecklas ska till det yttersta säkerställas, artikel 6. 
 
Vad gäller barn och unga ska socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § SoL: 

• verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  
• i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och 

en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,  
• bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 

förhindra att barn och unga far illa,  
• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande 
medel samt dopningsmedel, 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar 
bland barn och unga, 
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• tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, 
uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är 
skadliga för dem,  

• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har 
visat tecken till en ogynnsam utveckling,  

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets 
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 
hemmet,  

• i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, 
umgänge eller adoption har avgjorts, och 

• i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet 
upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. 

1.1 Socialnämndens avsikt 
Socialnämndens avsikt är att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av 
förebyggande insatser samt öppenvårdsinsatser för att så få barn och unga som 
möjligt ska behöva tas om hand i dygnet-runt-insatser. 

1.2 Riktlinjernas syfte och tillämpning 
Syftet med riktlinjerna är: 

• Att fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som 
utreder och fattar beslut om insatser. 

• Att bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet 
och rättssäkerhet. 

• Att ge en allmän beskrivning av insatserna till målgruppen. 

Kommunens riktlinjer är en vägledning och innebär inte någon inskränkning i den 
enskildes möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad. Varje ansökan ska 
utredas och varje beslut ska baseras på den enskildes behov. En ansökan kan inte 
avvisas med motiveringen att riktlinjerna inte innehåller det sökta biståndet.  

 Målgrupp 

Målgruppen för dessa riktlinjer är barn och unga mellan 0 - 18 år samt i vissa fall 
unga upp till 21 år som kan vara i behov av skydd eller stöd från socialnämnden. 
Riktlinjen gäller även ensamkommande barn och unga. 

 Arbetsmetoder 

Handläggningen baseras så långt det är möjligt på kunskap och evidensbaserade 
metoder samt följer Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter. Handläggnings- och 
dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBiC) samt utredningsmetoden 
Signs of Safety används i barn- och ungdomsutredningar. Utredningsmetoden är ett 
säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. 
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1.3 Socialnämndens kvalitetsledningssystem 
Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För att 
utföra uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning 
och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras.  
 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 - Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser om inrättande av ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och 
sjukvård. I socialnämndens kvalitetsledningssystem finns kvalitetsområden, 
kvalitetsmål och kvalitetskriterier som gäller för socialnämndens verksamheter. Av 
kvalitetsledningssystemet framgår även ansvarsfördelningen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

1.4 Samverkan 
Socialnämnden har till uppgift att medverka i samhällsplaneringen och att i 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja 
goda miljöer i kommunen och att informera om kommunens socialtjänst (3 kap. 1 § 
SoL). Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar (3 kap. 5 § SoL). 
 
Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs och aktivt verka 
för att samverkan kommer till stånd (5 kap. 1 a § SoL). Även i förvaltningslagen 6 § 
regleras myndigheters skyldighet att vara varandra behjälpliga och samverka.  
 
All samverkan ska ske med den enskildes samtycke och delaktighet med målet att öka 
den enskildes livskvalitet. Samverkan internt och externt ska syfta till att skapa en 
helhetssyn på den enskildes behov samt hur dessa behov ska tillgodoses för att uppnå 
bästa värde och nytta. När de förutsättningar, som finns reglerade i 2 och 3 §§ lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) föreligger, kan dock för utredningen 
nödvändiga kontakter tas utan att den unge eller vårdnadshavaren samtycker. Mer 
information om LVU finns i stycke 4.3 och 6.1 i denna riktlinje. 

2 Familjerätten 
Familjerätten är en del av barn- och familjeenheten. Familjerätten hjälper och stödjer 
föräldrar som har frågor eller problem gällande vårdnad, boende eller umgänge. De 
utreder även faderskap, föräldraskap och adoption samt håller i samarbetssamtal.  
 
Familjerätten är på begäran från tingsrätten skyldig att lämna upplysningar, 
beslutsunderlag och utredningar. Efterfrågade uppgifter ska lämnas skyndsamt. 
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3 Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck och utgör ofta ett mönster av 
handlingar. De typer av våld som finns definierade är: 

• Fysiskt 
• Psykiskt våld 
• Sexuellt våld 
• Materiellt våld 
• Ekonomiskt våld   
• Latent våld 
• Försummelse/vanvård 
• Hedersrelaterat våld 

 
Det är av största vikt att personal inom socialtjänsten vågar se och vågar fråga om 
våld. Det handlar om att lyssna och kunna ta emot den våldsutsattas berättelse. 
Genom att fråga signalerar verksamheten att våld i nära relationer inte är acceptabelt. 
 
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående 
får det stöd och den hjälp som de behöver. Det råder utredningsskyldighet när 
socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld/övergrepp av 
närstående eller bevittnat våld/övergrepp av eller mot närstående (6 kap. 1 § SOSFS 
2014:4). Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det 
stöd och den hjälp som barnet behöver (5 kap. 11 § SoL). Det kan exempelvis vara 
genom behandling, krisbearbetning eller skyddat boende.  
 
Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser enligt 
4 kap. 1 § SoL till våldsutövande föräldrar men även till andra våldsutövande vuxna 
som bor tillsammans med barn. Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att 
våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld påverkar barn. De bör genomföras 
med beaktande av barnets behov av trygghet och säkerhet. (7 kap. SOSFS 2014:4) 
 
Vid fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp mot barn och unga samverkar barn- och 
familjeenheten med Barnahus Stockholm Nord. På Barnahus samverkar 
representanter från socialtjänst, polis, åklagare samt barnpsykiatrin. Socialtjänsten 
samverkar även med Alternativ till våld (ATV) som erbjuder stöd och behandling till 
män och kvinnor som har vålds- och aggressionsproblem eller som blir utsatta för 
våld i en nära relation. ATV erbjuder även stöd i form av krisbearbetning och samtal 
till barn och unga som upplevt och bevittnat vuxnas våld och/eller som själva direkt 
har utsatts för misshandel av en närstående vuxen. 
 
Mer om socialnämndens ansvar gällande våld i nära relationer går att läsa i SOSFS 
2014:4 Våld i nära relationer samt i Socialstyrelsens kompletterande handbok Våld – 
Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer från 2016. 
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4 Lagstiftning 
Personal som arbetar med myndighetsutövning är ansvariga för att hålla sig 
uppdaterade om lagar och föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. 
 
Socialtjänstens arbete med barn och unga regleras främst i: 

• Socialtjänstlagen (2001:453) - (SoL)   
• Socialtjänstförordningen (2001:937) - (SoF)   
• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)   
• Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) - (OSL) 

Vidare har även nedanstående lagstiftning stor betydelse för socialtjänstens arbete 
med barn och unga: 

• Förvaltningslagen (1986:223) – (FL)    
• Föräldrabalken (1949:381) - (FB)  
• Kommunallagen (1991:900) – (KL)   

 
Utöver ovanstående lagar kan även andra lagar vara tillämpliga. Även rättspraxis 
samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är av vikt. 

4.1 Socialtjänstlagen (SoL) 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen yttersta ansvaret för att de som bor och vistas 
i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär bland annat att 
socialnämnden ska se till att barn som vistas i kommunen växer upp i trygga och goda 
förhållanden samt att de får det stöd och skydd de behöver. Detta innebär dock ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän (2 kap. 1 § SoL). 
Socialtjänsten ska planera hjälpen och vården i samförstånd med den enskilde och 
noga bevaka att planen fullföljs (5 kap. 9 § SoL).  
 
Enligt 4 kap. 1 § SoL, har den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska stärka möjligheterna att leva ett 
självständigt liv.  

4.2 Socialtjänstförordningen (SoF) 
I socialtjänstförordningen ges kompletterande föreskrifter till socialtjänstlagen (SoL) 
samt till lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

4.3 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 

Vård ska i första hand genomföras i samförstånd med barnet och föräldrarna enligt 
socialtjänstlagen. I vissa fall, som regleras i lag med särskilda bestämmelser av vård 
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av unga (LVU), kan socialnämnden ansöka om att förvaltningsrätten fattar beslut om 
tvångsvård. Vård enligt LVU ska ges om behövlig vård inte kan ges utan samtycke 
från den/de som vårdar barnet eller om en ungdom som har fyllt 15 år inte själv 
samtycker till vården.  

4.4 Lag med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 

Möjligheterna för polismyndigheten att inleda en utredning när ett barn under 15 år 
begått ett brott regleras i 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL). I förarbetena till 2010 års lagstiftning anges att det primära 
syftet med en utredning enligt 31 § LUL är att kartlägga behovet av sociala insatser. 
Andra syften med en utredning kan vara att fler brott av unga ska utredas, att 
målsägandes intressen ska väga tyngre, att samhällsintressen ska få större betydelse 
samt att möjligheten till tvångsmedel ska utökas.  

4.5 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser 
om stöd och service för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 
Vad som gäller för barn och unga tillhörande personkrets och insatser enligt LSS kan 
man läsa i riktlinjer för handläggning enligt LSS. Det är enheten för 
funktionsnedsatta som arbetar med LSS-frågor och som har rätt att fatta beslut 
huruvida barn och unga har rätt till insatser enligt LSS. När det står klart att ett barn 
har sådana svårigheter att de kan tillhöra en personkrets inom LSS ska 
vårdnadshavare informeras om att de har rätt att ansöka om stöd från enheten för 
funktionsnedsatta.  

4.6 Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 
Enligt 26 kap. 1 § OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskildas 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Alla medarbetare inom 
socialtjänsten omfattas av sekretess. När den enskilde har kontakt med olika nämnder 
där insatserna från kommunen ska samordnas ska den enskilde ge sitt samtycke till 
att dennes uppgifter lämnas ut. 
 
Socialtjänsten har begränsade möjligheter att utan hinder av sekretess lämna ut 
uppgifter som angår misstanke om brott till brottsutredande myndigheter. Någon 
allmän skyldighet för nämnden att underrätta polis och åklagare om misstanke om 
brott föreligger inte. Nämnden kan således bedöma vad som är lämpligast i varje fall.  
 
Enligt 10 kap. 21 § OSL hindrar dock inte sekretessen att uppgift lämnas till 
åklagarmyndighet och/eller Polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott 
som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i 
3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av 
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kvinnor. Det gäller exempelvis misshandelsbrott, sexualbrott, olaga frihetsberövande, 
olaga tvång och människohandel.  
 
Enligt 10 kap. 23 § OSL hindrar inte heller sekretessen att uppgift som angår 
misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot 
brottet om misstanken angår: 

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, 2. 
försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 
två år, 
3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 
ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig 
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). 
 Anmälningsskyldighet 

Alla som får vetskap om eller misstänker att ett barn kan fara illa bör anmäla det till 
socialtjänsten. Personal inom myndigheter vars verksamheter berör barn och 
ungdom, andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen är dock skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn kan fara illa (14 kap. 1 § 
SoL.  
 
Även de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och 
fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom 
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område har samma skyldighet. (14 kap. 
1 § SoL) 
 
Personal verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas 
sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet (14 kap. 1 § 2 st. 
SoL). 

 Sekretesskydd för anmälare/uppgiftslämnare  

För att kunna vara anonym får anmälaren inte uppge sitt namn. Detta ska personen 
informeras om när den vill göra en anmälan eller lämna uppgifter om ett barn eller 
ungdom och inte vill att det ska framkomma vem denne är. Uppgifterna om vem som 
anmäler får inte eftersökas av socialnämnden. Den anmälare som uppger sitt namn är 
inte anonym varför det ska framgå i dokumentationen vem som har anmält eller 
lämnat uppgifterna. En menprövning enligt 26 kap. 5 § OSL kan dock göras.  
 
Sekretesskyddet gäller endast om den som inkommer med uppgifterna gör det i form 
av enskild person. Om uppgifterna kommer från tjänsteman med anmälningsplikt 
kan denne inte vara anonym. 
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4.7 Föreskrifter och allmänna råd 
Föreskrifter är den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för 
rättsregler, dvs. för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande. 
Kännetecknande för en föreskrift är att den är bindande och generellt gällande.  
 
Allmänna råd skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande för vare sig 
myndigheter eller enskilda. I 1 § författningssamlingsförordningen definieras 
allmänna råd som generella rekommendationer om tillämpningen av en författning 
som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Till kategorin 
allmänna råd hör regler som rekommenderar hur en person lämpligen kan förfara i 
vissa situationer men där det ändå står den enskilde fritt att välja en annan väg för att 
nå det önskade resultatet. Som allmänna råd räknas också sådana regler som ska 
främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som ska bidra till utveckling 
i en viss riktning av praxis men som inte formellt binder den som råden är riktade till. 
(Ds 1998:43 Myndigheters föreskrifter) 
 
Exempel på några föreskrifter och allmänna råd som är bra att känna till inom 
verksamheten barn och familj är: 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 
2014:5). 

• Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn 
och unga (SOSFS 2014:6). 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för 
barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 
2012:11) 

• Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (SOSFS 1997:15). 

• Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga 
lagöverträdare (SOSFS 2008:30). 

• Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård (SOSFS 2014:7) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
(SOSFS 2014:4) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
 
Observera att revideringar av föreskrifter kan komma att göras och ytterligare 
föreskrifter kan tillkomma efter att socialnämndens riktlinjer fastställs.  

4.8 Handböcker 
Exempel på handböcker som är bra att känna till inom verksamheten barn och familj: 
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• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 
2015). Handboken kompletterar SOSFS 2014:5. 

• Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt 
socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2015). Handboken kompletterar SOSFS 
2014:6. 

• Barn och unga i familjehem och HVB - Handbok om socialnämndens ansvar 
och uppgifter (Socialstyrelsen, 2013). Handboken kompletterar SOSFS 
2012:11. 

• Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2012). 
 Samtal med barn i socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004). 

• Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2015). 
• Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2015). 
• Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2009). 
• Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2016).  
 
Observera att revideringar av handböcker kan komma att göras och ytterligare 
handböcker kan tillkomma inom verksamhetsområdet efter att socialnämndens 
riktlinjer fastställs. 

4.9 Barnkonventionen & barnrättsperspektivet  
Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter, är än så länge ett etiskt 
grunddokument som uttrycker världssamfundets syn på barn och ungdomar i vår tid. 
År 2020 ska barnkonventionen bli en del av svensk lag. Sverige har godkänt 
barnkonventionen genom beslut i Riksdagen och har därmed förpliktigat sig att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att stärka barns ställning. För att bedöma om ett beslut är 
förenligt med ett barnrättsperspektiv utgår man från barnkonventionens fyra 
huvudprinciper som lyder: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  
• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.  
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.  
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

 
Barnrättsperspektivet betonar barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som 
rör barnet och att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder 
och mognad. Principerna i barnkonventionen ska läggas in i lagstiftningen för att 
säkra att barns rättigheter beaktas. 
 
Barnrättsperspektivet kan lätt blandas ihop med barnperspektivet men det är inte 
samma sak. Barnperspektivet innebär att den vuxna med hjälp av egna erfarenheter 
och kunskaper från till exempel den egna uppväxten, utbildning, yrkes- och familjeliv 
försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är barnets bästa. 
Att vuxna så långt som möjligt sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta 
tillvara barnets intresse är att anta ett barnperspektiv. Men ett barnperspektiv 
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innebär inte automatiskt att barnets rättigheter säkerställs. För det krävs ett 
barnrättsperspektiv.  

4.10 Barnperspektivet 
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (1 kap. 2 § SoL). Barnets 
eller den unges bästa ska alltid vara vägledande i socialtjänstens arbete och beviljande 
av insatser. Bestämmelsen har sin grund i artikel 3 i FN:s barnkonvention. I 
barnkonventionen framgår att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barn och att barnet ska tillförsäkras det skydd och den omvårdnad 
som det behöver.  
 
Hänsyn till barnets bästa, det så kallade barnperspektivet, innebär att noga analysera 
vilka följder ett beslut kan få för barnet och att varje beslut som rör ett barn måste 
grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för barnet. Dock ska hänsyn tas till 
de rättigheter och skyldigheter som dennes föräldrar, vårdnadshavare eller andra 
personer som har lagligt ansvar för barnet har. 
 
När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. I de fall barnet inte framför sina åsikter 
ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter 
och inställning ska tillmätas betydelse i relation till barnets ålder och mognad. (11 
kap. 10 § SoL) Insatser för barn och unga ska utformas och genomföras tillsammans 
med dem och deras vårdnadshavare samt vid behov i samverkan med andra 
samhällsorgan, organisationer och andra föreningar (3 kap. 5 § SoL). 

5 Handläggning och dokumentation 
Handläggning och dokumentation regleras i socialtjänstlagen och i förvaltningslagen. 
Vid all handläggning ska stor vikt läggas vid barnets/den unges och dennes 
vårdnadshavares rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Utredning 
genomförs med hjälp av handläggnings- och dokumentationssystemet Barns Behov i 
Centrum (BBiC). BBiC syftar till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 
barn, unga och deras familjer. Även arbetsmetoden Signs of Safety används för risk- 
och skyddsbedömning. 
  
Mer om handläggning och dokumentation finns i SOSFS 2014:5 Dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS och i Socialstyrelsens 
kompletterande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten från 
2015. Ytterligare information finns i SOSFS 2014:6 Handläggning av ärenden som 
gäller barn och unga och i Socialstyrelsens kompletterande handbok Utreda barn 
och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen från 2015. 

5.1 Anmälan/Ansökan 
En ansökan kan lämnas skriftligen eller muntligen. Anmälan om oro för barn och 
unga 0-18 år, och 18-20 år i ärenden med pågående insatser, kan komma till barn- 
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och familjeenheten öppet eller anonymt via telefon, brev, e-post eller besök. Anmälan 
kan exempelvis komma från privatperson, förskola, skola eller från annan myndighet. 
 
En anmälan som inkommit ska omedelbart följas av en bedömning av huruvida 
barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Beslut om att inleda eller inte 
inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter 
det att anmälan inkommit. (11 kap. 1 a § SoL) 
 
Socialnämnden får informera den som har gjort en anmälan enligt anmälningsplikten 
i 14 kap. 1 § SoL om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan 
information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till 
omständigheterna inte är olämpligt att göra det. (14 kap. 1 b § SoL) 

5.1 Skyddsbedömning/Förhandsbedömning
En anmälan som inkommit ska omedelbart följas av en skyddsbedömning av 
huruvida barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Detta ska göras 
samma dag som anmälan inkommit eller senast dagen efter om anmälan inkommit 
under sen eftermiddag. För varje inkommen anmälan ska en förhandsbedömning 
göras. Förhandsbedömningen ska resultera i ett beslut om att inleda eller inte inleda 
utredning. Om det inte finns synnerliga skäl, ska beslut om detta fattas inom fjorton 
dagar efter det att anmälan inkommit. (11 kap. 1 a § SoL) 

5.2 Utredning 
Utredning inleds enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL och syftar till att få fram ett allsidigt 
underlag för beslut. Utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller som på 
annat sätt har kommit till socialnämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden ska inledas utan dröjsmål. Vid en utredning gällande om 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för 
bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 
kontakter som behövs. 
 
En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna i ärendet. Utredningen ska genomföras skyndsamt, ha ett 
helhetsperspektiv och vara slutförd senast inom fyra månader. Socialnämnden får 
dock om det finns särskilda skäl besluta om att förlänga utredningstiden. (11 kap. 2 § 
2 och 3 st. SoL) 

5.3 Beslut 
Alla beslut om insats ska föregås av en ansökan/anmälan och en utredning. Av 
beslutet ska det framgå vad den enskilde har ansökt om eller vilka behov som 
framkommit under en utredning, vilken insats som har beviljats, målet med insatsen, 
omfattning, hur lång tid beslutet gäller samt information om rätten att överklaga. 
Beslut och utredning ska delges skriftligen. Alla beslut ska följas upp och omprövas 
enligt rådande lagstiftning när beslutet löper ut eller vid förändrade behov. Beslut 
fattas enligt delegationsordning fastställd av socialnämnden. 
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 Delegationsordningen 

Enligt 6 kap. 33 § KL får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller till en viss grupp av ärenden. Delegation 
för beslut inom ramen för utredning och insats regleras i socialnämndens 
delegationsordning. Beslut som inte följer delegationsordningen är inte giltiga. 

 Icke-verkställda beslut 

Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f § SoL rapportera alla gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), de revisorer som avses i 3 kap. 8 § KL samt 
till kommunfullmäktige. 

Om ett beslut inte har kunnat verkställas inom sex månader ska en ny bedömning 
göras för att säkerställa om behovet av insatsen fortfarande kvarstår. 

5.4 Överklagan 
Den enskilde ska alltid underrättas om sin rätt att överklaga ett beslut som har gått 
denne emot. Beslutet ska överklagas skriftligen och den socialsekreterare som har 
handlagt ärendet ska vara den enskilde behjälplig om den enskilde så önskar.  
Överklagandet ska ha inkommit till socialtjänsten inom tre veckor från den dag då 
den enskilde fick del av beslutet. I de fall som överklagan har inkommit i rätt tid och 
beslutet inte ändras ska överklagandet skickas vidare till berörd domstol. 
Överklagandet förfaller om socialtjänsten själv ändrar beslutet så som den enskilde 
har begärt. Mer om vad som gäller kring överklagande finns i 21-28 40ff §§ FL. 

5.5 Genomförande av insats 
De insatser som beviljas ska vara av god kvalitet och bygga på kunskap och beprövad 
erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). Så snart utföraren har informerats och beställningen har 
bekräftats ska insatsen påbörjas och en genomförandeplan upprättas. 

5.6 Uppföljning 
Alla beslut ska följas upp och utvärderas i samråd med barnet/den unge och dennes 
vårdnadshavare i enlighet med vad som har bestämts i genomförandeplanen samt i 
samband med att beslut omprövas eller avslutas, dock minst var tredje månad. 

Vid varje uppföljning ska socialsekreteraren ta ställning till om barnet får sina behov 
tillgodosedda genom insatsen. Om en insats innebär en placering utanför hemmet ska 
en rapport om omprövning/övervägande tas upp för beslut på socialutskottet (SU) 
minst var sjätte (6) månad.  
 
Om behovet kvarstår efter att det tidsbegränsade beslutet löpt ut ska en ny 
bedömning göras och ett nytt beslut om insats fattas. Vid behov ska uppdraget och 
genomförandeplanen revideras. 
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5.7 Individuella planer 
 Samordnad individuell plan 

Kommuner och landsting är enligt lag skyldiga att upprätta en samordnad individuell 
plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. En SIP ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att en 
sådan behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde 
samtycker till att den upprättas. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans 
med den enskilde och närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om 
det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. (2 kap. 7 § SoL) 
 
När det gäller barn och unga är det vårdnadshavare som ger sitt samtycke till att den 
samordnade individuella planen upprättas. Det är även vårdnadshavare som genom 
sitt samtycke utser vilka aktörer som får kallas till mötet. I beaktande av ungdomens 
ålder och mognad bör den unge också tillfrågas.  
 
Om den unge är omhändertagen med stöd av LVU har socialnämnden rätt att 
bestämma hur vården ska utföras och var den unge ska vistas under vårdtiden.  
I dessa fall kan socialnämnden besluta att en SIP upprättas utan vårdnadshavares 
samtycke om det bedöms nödvändigt för att barnet ska få behövlig vård och detta inte 
kan ske på annat sätt. 
 
En SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan de olika huvudmännen och att den 
enskildes behov tillgodoses genom att det förtydligas i ett dokument.  Enligt 2 kap. 7 § 
3 st. SoL ska det av planen framgå:  

1. vilka insatser som behövs,  
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,  
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, 

och  
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

 
Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan initiera en SIP medan 
exempelvis närstående, elevhälsan, förskola och skola kan föreslå att en SIP ska 
upprättas. 

 Vårdplan 

När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem ska en 
vårdplan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Vårdplanen 
ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. (11 kap. 3 
§ 1 och 3 st. SoL). 
 
Enligt 5 kap. 1 a § 1 st. SoF ska en vårdplan, om det inte möter särskilda hinder, 
beskriva: 

1. de särskilda insatser som behövs,  
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2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och 
andra närstående ska ordnas,  

3. målet med vården, och  
4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes 

vårdnadshavares syn på den planerade vården. 

 Genomförandeplan 

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem ska 
även en genomförandeplan upprättas över hur vården ska genomföras. 
Genomförandeplanen ska också ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän 
har ansvar för. (11 kap. 3 § 2 och 3 st. SoL). En genomförandeplan upprättas av 
socialsekreterare tillsammans med utföraren, barnet samt barnets vårdnadshavare. 
 
Enligt 5 kap. 1 a § 2 st. SoF ska en genomförandeplan, om det inte möter särskilda 
hinder, beskriva: 

1. målet med de särskilda insatser som behövs, 
2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras, 
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp, 
4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som 

andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för, 
5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra 

närstående ska ordnas, 
6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och 
7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn på 

genomförandet av den planerade vården. 
 
Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp, vid placering minst var sjätte 
månad, och revideras vid behov. (Se mer om uppföljning på s. 14) 

6 Insatser 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden (4 kap. 1 § SoL). För att så få barn och unga 
som möjligt ska behöva tas om hand i dygnet-runt-insatser arbetar socialtjänsten 
förebyggande samt erbjuder olika former av öppna insatser. I de fall detta inte är 
tillräckligt kan dygnet-runt-insatser bli aktuella. 

Om en utredning avslutas med beslut om en insats ska det framgå vilka kvarstående 
behov barnet har som familjen inte själva kan tillgodose. De kvarstående behoven ska 
formuleras till mål och delmål för den insats som beviljas. Målet med de insatser som 
beviljas är att den enskilde ska få en skälig levnadsnivå utan att vara i behov av 
insatser från socialtjänsten. Insatser ska riktas så att de utvecklar den enskildes egna 
resurser. 
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Alla insatser som beviljas ska alltid föregås av ett nätverksarbete med syfte att finna 
stöd för barnet inom det egna nätverket. I första hand ska det alltid utredas om 
behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom insats från socialnämnden t.ex. 
genom familjens nätverk, barnet/den unges egna nätverk, frivilligorganisationer eller 
andra verksamheter riktade till barn.  
 
Alla insatser som beviljas av socialtjänsten ska bör vara tidsbegränsade och ska 
bygga på ett tydligt uppdrag och samt följas upp regelbundet. Uppföljning av en insats 
ska ske minst var tredje (3) månad men oftare vid behov. Vid varje uppföljning ska 
socialsekreteraren ta ställning till om barnet får sina behov tillgodosedda genom 
insatsen. Om en insats innebär en placering utanför hemmet ska en rapport om 
omprövning/övervägande tas upp för beslut på socialutskottet (SU) minst var sjätte 
(6) månad.  
 
Om behovet kvarstår efter att det tidsbegränsade beslutet löpt ut ska en ny 
bedömning göras och ett nytt beslut om insats fattas. Vid behov ska uppdraget och 
genomförandeplanen revideras.  
 
När ett barn som har pågående insatser fyller 18 år upphör biståndsbeslutet. Nytt 
beslut kan fattas om den unge själv ansöker om fortsatt stöd. 

6.1 Vård med stöd av LVU 
I de fall behövlig vård inte kan genomföras i samförstånd och med samtycke av den 
unge eller dennes vårdnadshavare kan den unge beredas vård med stöd av lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslag och vid beslut 
enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.  
 
Vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård ska även 
beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 
genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. (2 och 3 §§ LVU) 
 
Vård med stöd av denna lag beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan från  
socialnämnden (4 § LVU). 

 Omedelbart omhändertagande 

Enligt 6 § LVU får socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande för den 
som är under 20 år om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd 
av LVU och beslut från rätten inte kan inväntas. Anledning till att beslut inte kan 
inväntas kan vara att det finns risk för den unges hälsa eller utveckling eller att den 
fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.  

I de fall socialnämndens beslut inte kan inväntas får nämndens ordförande, eller 
någon annan ledamot som nämnden har utsett, besluta om omhändertagandet. 
Beslutet ska då anmälas till socialnämndens nästa sammanträde. 
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6.2 Förebyggande arbete och insatser 
Genom förebyggande arbete och insatser kan vissa problem för barn och unga 
undvikas eller minimeras. Tryggare Vallentuna är ett nätverk som arbetar 
kommunövergripande och som samordnar och utvecklar arbetet för ökad trygghet 
och säkerhet i Vallentuna. 
 
Ett nära samarbete med polis och fältassistenter finns upprättat när det gäller unga 
som behöver stöd för att inte utveckla ett missbruk och/eller hamna i kriminalitet. 
Socialtjänsten har även ett tätt samarbete med Mini-Maria och 
beroendemottagningen vad gäller missbruk hos ungdomar och unga vuxna samt kring 
missbrukande föräldrar. 
 
Samverkan sker även med andra aktörer såsom Barnavårdscentralen (BVC), 
Mödravårdscentralen (MVC), öppna förskolan, förskolan, skolan och 
ungdomsmottagningen för att tidigt kunna upptäcka behov av insatser. 

 Föräldrastöd 

Socialnämnden ansvarar för att föräldrar kan erbjudas stöd i form av samtal med 
sakkunnig person i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge 
och frågor som rör barnets försörjning (5 kap. 3 § 1 st. SoL). Förebyggande stöd i form 
av föräldrastöd har betydelse både för enskilda barn och för samhället i stort. Syftet 
med föräldrastöd är att stärka föräldrarna i deras föräldraskap. Föräldrastöd kan ges 
genom exempelvis familjesamtal, rådgivning och konsultation, samverkanssamtal, 
nätverksmöten och föräldrautbildningen KOMET. 
  
Socialnämnden ansvarar även för att familjerådgivning kan erbjudas till de som har 
behovet, antingen genom kommunens försorg eller genom annan lämplig 
yrkesmässig rådgivare. Med familjerådgivning menas samtal som syftar till att 
bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer för att förbättra 
kommunikationen och relationerna. (5 kap. 3 § 2 och 3 st. SoL) 

 Stöd till unga brottsoffer samt medling 

Socialnämnden har till uppgift att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp och ansvarar för att ett barn, som har utsatts för brott, 
och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska 
också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som 
barnet behöver. (5 kap. 11 § SoL) 
  
Till kommunens ansvar hör även att tillhandahålla medling enligt lag (2002:445) om 
medling av brott. Medling kan erbjudas när brott har begåtts av någon som är under 
21 år. (5 kap. 1 c § SoL) Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått 
brottet och den som har drabbats med målsättningen att minska de negativa följderna 
av brottet (3 § lag om medling av brott).  
 
Stödcentrum för unga brottsutsatta erbjuder stöd till unga brottsoffer mellan 13-23 
år samt medling. Stöd till unga brottsoffer kan erbjudas genom stödsamtal, vid 
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kontakt med polis och andra myndigheter, genom praktisk hjälp samt vid 
förberedelse inför rättegång. Stöd ska även kunna ges till anhöriga och vittnen. 

 Sociala Insatsgruppen (SIG) 

Kommunen erbjuder insatsen SIG (Sociala Insatsgruppen). Insatsen riktar sig till 
ungdomar mellan 13-21 år som är på väg in i eller ut ur grov kriminalitet. Insatsen 
bygger på ett samtycke till att bryta sekretessen mellan socialtjänst, polis och andra 
berörda aktörer kring ungdomen. Insatserna är intensiva, individuella och långsiktiga  
 
Mer information om SIG finns i Socialstyrelsens rapport Sociala Insatsgrupper - 
Lokal samverkan för att förhindra ungdomar från att begå brott från 2016. 

6.3 Öppna insatser 
Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna 
möta barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov (3 kap. 6 a § SoL). För de 
barn och unga i kommunen där det förebyggande stödet är otillräckligt kan öppna 
insatser komma ifråga. Stödet ska utformas i samverkan med barnet och dennes 
föräldrar, bygga på normalitets- och närhetsprinciperna samt utformas så att 
föräldrarna stöttas i sitt föräldraskap. För barn som har fyllt 15 år får nämnden 
besluta om öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke, om det är lämpligt och 
barnet begär eller samtycker till det (3 kap. 6 a § SoL). 

 Öppenvårdsbehandling 

Öppenvård kan erbjudas barn och föräldrar. Det kan exempelvis handla om 
familjesamtal, individuellt stöd till barn, unga och föräldrar, insatser i hemmet, 
nätverksarbete samt missbruksbehandling. Omfattningen på insatserna varierar 
utifrån behovet. Både intern och extern öppenvård kan beviljas beroende på behovet. 
 
Krisbearbetning och samtal kan erbjudas barn och unga som har upplevt och 
bevittnat vuxnas våld och/eller som själva direkt har utsatts för misshandel av en 
närstående vuxen. Insatsen kan beviljas som bistånd från socialtjänsten men kan även 
erbjudas utan biståndsbeslut. Stöd och behandling till män och kvinnor som har 
vålds- och aggressionsproblem eller som blir utsatta för våld i en nära relation utreds 
och beviljas via socialförvaltningens vuxenenhet. 

 Kontaktfamilj och kontaktperson 

Kontaktfamilj och kontaktperson kan beviljas enligt 3 kap. 6 b § 1 st. SoL för att stötta 
barnet/den unge eller dennes närstående i personliga angelägenheter. Syftet med 
insatserna kan vara att bryta isolering genom sociala aktiviteter samt att öka barnets 
eller den unges nätverk. Insatserna ska alltid utgå ifrån barnets eller den unges behov 
av stöd. 
 
För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson eller kontaktfamilj utses endast om 
barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 
kontaktperson utses endast om barnet själv begär eller samtycker till det.  
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Insatserna beviljas som längst för en period om sex månader, därefter ska en ny 
bedömning göras. Om behovet kvarstår ska ett nytt beslut fattas. 
 
Kontaktfamilj 
En kontaktfamilj innebär att ett barn vistas regelbundet hos en annan familj, två eller 
flera dagar i månaden. En kontaktfamilj kan bestå av en eller flera vuxna med eller 
utan barn. Ett beslut om bistånd ska ha föregåtts av minst ett nätverksmöte med syfte 
att inventera vilka resurser som finns i barnets/familjens privata nätverk. 
 
Biståndet bör kombineras med andra insatser i syfte att skapa positiva förändringar i 
familjen som på sikt gör insatsen överflödig. I de fall inga andra insatser beviljas till 
familjen ska detta motiveras och dokumenteras.  
 
Målgruppen för insatsen är i första hand barn 0-15 år men kan i särskilda fall även 
beviljas till ungdomar som har behov av en paus från hemmiljön eller extra 
vuxenstöd. Insatsen kan även beviljas när ett barn eller en ungdom under en period 
behöver ett utvidgat nätverk då föräldern/föräldrarna behöver tid för att själva gå i 
behandling eller delta i annat förbättringsarbete. 
 
Kontaktperson  
En kontaktperson träffar barnet regelbundet varje vecka eller några gånger per 
månad. Kontaktperson kan även beviljas vid umgänge mellan barn och en förälder om 
vårdnadshavare ansöker om det. Syftet är att hjälpa och stödja barnet till ett bra 
umgänge med sina föräldrar.    
 
Barn över 15 år är egen part och kan därför själva eller tillsammans med 
vårdnadshavare ansöka om biståndet.  
 
Kvalificerad kontaktperson 
För unga under 21 år kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses om behov av 
särskilt stöd och särskild vägledning föreligger (3 kap. 6 b § 2 st. SoL och 22 § LVU). 
Syftet med insatsen är att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
 
För barn som inte har fyllt 15 år får särskilt kvalificerad kontaktperson bara utses om 
barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det (3 kap. 6 b § 2 st. SoL). 
Kvalificerad kontaktperson ska beviljas när uppdraget är mer avancerat och av en mer 
behandlande karaktär i jämförelse med kontaktperson.  
 
Målgruppen för insatsen kvalificerad kontaktperson är barn mellan 0-18 år som har 
ett litet nätverk och bristande vuxna förebilder samt en icke fungerande 
skolgång/sysselsättning/fritid i kombination med social isolering, missbruk av 
beroendeframkallande medel, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende 
samt om barnet har psykisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik.  
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Vid beviljande av insatsen ska en bedömning göras avseende möjligheten att 
kombinera den med familjeinsatser. Insatsen kan även beviljas till barn som är 
placerade i familjehem. 

 Uppföljning som insats 

Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation som insats: 

• när en utredning gällande barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan 
beslut om insats.  

• efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende 
upphört. 

 
Sådan uppföljning får ske om barnet, utan att de förhållanden som avses i LVU 
föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke 
till sådan åtgärd saknas (11 kap. 4 a och b §§ SoL). 
 
Vid en uppföljning enligt 11 kap. 4 a eller b §§ SoL får nämnden ta de kontakter som 
anges i 11 kap. 2 § 1 st. SoL och samtala med barnet i enlighet med 11 kap. 10 § 3 st. 
SoL. Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen som 
gäller ett barns behov av stöd och skydd avslutats eller placeringen har upphört eller 
när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § 1 st. SoL. 
(11 kap. 4 c § SoL) 

 Beslut om vissa insatser emot en vårdnadshavares samtycke 

När ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare och endast den ena samtycker 
till en åtgärd till stöd för barnet får socialnämnden, enligt 6 kap. 13 a § föräldrabalken, 
besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det 
krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller: 

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen, 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL, 
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § 1 st. SoL 

eller 
4. en insats enligt 9 § punkt 4, 5 eller 6 lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS).  

6.4 Dygnet-runt-insatser 
Socialnämnden ansvarar för att de barn som behöver vårdas eller bo i ett annat hem 
än det egna tas emot i familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB) samt att 
de får god vård. Vården bör främja den enskildes samhörighet med anhöriga och 
närstående samt kontakt med hemmiljön. (6 kap. 1 § SoL) När ett barn placeras ska 
det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon nära anhörig eller annan 
närstående. Vad som är bäst för barnet ska dock enligt 1 kap. 2 § SoL alltid beaktas. (6 
kap. 5 § SoL) 
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Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som det familjehem eller jourhem 
som anlitas behöver (6 kap. 6 c § SoL). Socialnämnden ska ifråga om de barn som 
vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende lämna dem som 
vårdar barnen råd, stöd och annan hjälp som de behöver (6 kap. 7 a § SoL). 
 
Mer om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem 
för vård eller boende finns att läsa i SOSFS 2012:11 Socialnämndens ansvar för barn 
och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende samt i 
Socialstyrelsens kompletterande handbok Barn och unga i familjehem och HVB - 
Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter från 2013. 

 Jourhem 

Jourhem tar emot barn eller unga för tillfällig vård. Om det inte finns särskilda skäl 
får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter att utredning enligt 11 kap. 
2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats. (6 kap. 6 § 4 st. SoL). 

 Familjehem 

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 
barn och unga för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs 
yrkesmässigt (3 kap. 2 § SoF).  
 
Hur länge ett barn bor i ett familjehem är individuellt. Ett beslut om familjehem ska 
dock vara tidsbegränsat och omprövas minst var sjätte (6) månad (6 kap. 8 § SoL). 
 
Vårdnadsöverflytt 
När ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år, ska socialnämnden, enligt 
6 kap. 8 § 2 st. SoL och 13 § 4 st. LVU, särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 
om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Bestämmelsen 
hindrar inte att socialnämnden ansöker om överflyttning av vårdnaden efter kortare 
period än tre år.  
 
Syftet med bestämmelsen är att genom en överflyttning av vårdnaden skapa bättre 
möjligheter för kontinuitet och trygghet i vården för barnet. Socialtjänsten bör noga 
väga skäl för och emot och noga motivera de ställningstaganden man kommer fram 
till. Av vikt är att alltid beakta hur barnets umgänge med föräldrarna har sett ut och 
fungerat. Det är det enskilda barnets bästa som ska vara avgörande vid dessa 
ställningstaganden. 
 
Då vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna upphör barnet att vara 
familjehemsplacerat, därmed upphör även socialnämndens uppföljningsansvar enligt 
6 kap. 8 § 1 st. SoL, 13 § 3 st. LVU och 5 kap. 1 b § SoF. 

 Integrations- eller inackorderingsboende 

Ungdomar som är placerade i familjehem och som bedöms vara redo för ett mer 
självständigt boende kan i vissa fall bo kvar i familjehemmet förutsatt att 
uppdragstagarna är intresserade av att ändra sitt uppdrag. Boendeformen kallas då 
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integrationsboende alternativt inackorderingsboende, beroende på behovet hos den 
unge. I de fall familjehemmet är intresserat av att ha kvar den placerade ungdomen 
revideras uppdraget och fokus läggs på att familjehemmet ska stötta den unge till ett 
självständigt liv. 

 Privatplacering 

En privatplacering är en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och det aktuella 
hemmet. En sådan överenskommelse förutsätter att socialnämnden har lämnat 
medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL. Vid en privatplacering bedöms barnet inte ha något 
vårdbehov och ekonomisk ersättning till hemmet utgår inte från nämndens sida. 
 
Socialnämnden behöver skaffa sig viss kännedom om barnet, dess behov samt skälet 
till den privata placeringen. Det kan nämligen inte uteslutas att barnets situation är 
sådan att en familjehemsplacering är motiverad. Om det i samband med 
medgivandeutredningen framkommer uppgifter som visar att barnet kan vara i behov 
av stöd eller skydd från socialtjänsten ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas.  
 
Mer om privatplacering finns i Socialstyrelsens publikation Barn och unga i 
familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter från 
2013. 

 Hem för vård eller boende (HVB) 

Hem för vård eller boende är ett hem som tar emot enskilda för vård eller behandling 
i förening med ett boende. Verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt med tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (3 kap. 1 § SoF och 7 kap. 1 § SoL). 
 
Ett beslut om hem för vård eller boende ska vara tidsbegränsat och omprövas minst 
var sjätte (6) månad (6 kap. 8 § SoL). 

 Stödboende/träningslägenhet 

Stödboende och träningslägenhet är insatser som kan vara aktuella för ungdomar 
med så mycket egna resurser att familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) 
inte bedöms vara lämpligt men där ungdomen ändå behöver stöd ut i vuxenlivet. 
 
Målgruppen för stödboende är barn och unga i åldern 16-20 år. Barn i åldern 16-17 år 
får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl (6 kap. 1 § SoL). 
 
Ett beslut om stödboende ska vara tidsbegränsat och omprövas minst var sjätte (6) 
månad (6 kap. 8 § SoL). 

 Särskilt ungdomshem 

Särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU bedrivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) och 
är ett boende för barn och unga som, på någon grund som anges i 3 § LVU, behöver 
stå under särskilt noggrann tillsyn. Detta på grund av missbruk, kriminalitet eller 
något annat socialt nedbrytande beteende. På särskilda ungdomshem kan barn och 
unga hållas kvar med tvång. 
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 Korttidshem 

Korttidshem är en insats som kan beviljas till barn och unga som har svårigheter i 
gränslandet kring neuropsykiatri, när föräldrar behöver avlastning och/eller när 
barnet är i behov av psykosocial träning. Insatsen utreds och beviljas via enheten för 
funktionsnedsatta. 

6.4.9 Barn med fysiska funktionsvariationer

Vårdnadshavare kan ansöka om insatser enligt SoL för barn med fysiska 
funktionsvariationer hos socialnämnden. Det kan vara funktionsvariationer som ej 
möjliggör tillhörighet i personkrets. Behov av insats prövas individuellt hos 
förvaltningen. 

6.5 Uppföljning av placering 
Barnets socialsekreterare ansvarar för barnets utredning samt uppföljning av barnets 
placering i enlighet med 6 kap. 7 b § SoL. Uppföljning ska göras minst fyra gånger/år.  
 
En särskilt utsedd socialsekreterare ansvarar för kontakten med barnet eller den unge 
i enlighet med 6 kap. 7 c § 1 st. SoL. Detta är oftast den socialsekreterare som har 
utrett barnets behov, vilket förtydligas till barnet, vårdnadshavare och 
familjehem/jourhem/stödboende/HVB samt journalförs. 
 
Besök i familjehem, jourhem, stödboende och HVB ska ske regelbundet i den 
omfattning som är lämplig och utifrån barnets eller den unges behov och önskemål (6 
kap. 7 c § 2 st. SoL). 
  
Beslut om placering ska vara tidsbegränsat och omprövas av socialnämnden minst var 
sjätte (6) månad (6 kap. 8 § SoL). 

6.6 Uppföljning av familjehem 
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 
förhållanden samt arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa (5 
kap. 1 § SoL). 
 
Vid nyrekrytering av familjehem görs en djupintervju med varje tilltänkt 
familjehemsförälder som baserar sig på Kälvestensmetoden. Metoden är en 
manualstyrd intervjumetod som bygger på psykodynamisk teori. 
 
Registeruppgifter från socialtjänsten, polisen, Kronofogden och Försäkringskassan 
ska alltid inhämtas vid rekrytering av familjehem och jourhem och ska även inhämtas 
fortlöpande en gång/år under placeringstiden. 
 
Planerade besök ska göras minst två gånger/år i de hem som socialnämnden anlitar. 
Vid misstanke om misskötsamhet ska även oplanerade besök göras. 
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Beslut om placering ska vara tidsbegränsat och omprövas av socialnämnden minst var 
sjätte (6) månad (6 kap. 8 § SoL). 

6.7 Eftervård och annat stöd 
Till socialtjänstens skyldighet hör att stödja en enskild vid utslussning eller återflytt 
efter placering. Huvudregeln är att en placering ska avslutas när målen med vården 
har uppnåtts. Om det finns signaler om behov av fortsatt stöd efter placering ska en 
utredning enligt BBiC göras. När det gäller unga över 18 år sker samverkan med 
vuxenenheten och enheten för äldre och funktionsnedsatta vid behov av överflyttning 
eller för hjälp med ansökan. 
 
Vid en hemtagning från en placering kan olika uppföljningsinsatser vara aktuella. 
Exempel på insatser som bör övervägas är: 

• Utökat umgänge mellan barn och vårdnadshavare. 
• Planering av framtida kontakter mellan barnet och familjehemsföräldrarna. 
• En genomgång tillsammans med familjehemmet/stödboendet/HVB-hemmet, 

vårdnadshavare samt eventuellt barnet över barnets speciella behov och hur 
dessa kan tillgodoses efter avslutad placering. 

• Kontakt med kommunens öppenvård. 
• Förberedelser för skolbyte, kontakt med enheten för elevstöd.  Eget boende. 

 
Om en ung person efter placeringen ska flytta till ett eget boende bör han/hon ges 
stöd och hjälp med frågor gällande exempelvis ekonomi samt studier eller arbete. 
 
Om barnet efter placeringen ska återvända till det föräldrahemmet bör 
vårdnadshavares behov av stöd i föräldrarollen tillgodoses. 

7 Unga lagöverträdare 
Enligt 6 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) ska 
socialnämnden omedelbart underrättas om ett barn under 18 år är skäligen misstänkt 
för ett brott som kan ge fängelse. Vid förhör med ett barn under 18 år ska företrädare 
för socialtjänsten närvara om det är möjligt och kan ske utan men för utredningen (7 
§ LUL). 
 
Socialnämnden ska omedelbart underrättas när någon kan misstänkas för att före 15 
års ålder ha begått ett brott som kan ge fängelse minst ett år. Vid förhör med den 
misstänkte ska företrädare för socialtjänsten närvara om det inte möter något hinder. 
Om misstankar kvarstår efter förhöret ska förhörsprotokollet och åtgärderna skickas 
till socialnämnden omgående. (34 § LUL) 
 
På begäran från åklagare ska socialnämnden lämna ett yttrande om ett barn under 18 
år är skäligen misstänkt för att ha begått brott eller har erkänt brott. Yttrande ska 
begäras av åklagaren innan beslut fattas i åtalsfrågan. (11 § 1 st LUL) Om 
förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa ska undersökningsledaren, 
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om möjligt, begära ett sådant yttrande som avses i första stycket senast i samband 
med delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § 1 st. rättegångsbalken (11 § 2 st. 
LUL). Vilka uppgifter yttrandet ska innehålla framgår i 11 § 3 st. LUL. 

7.1 Ungdomstjänst 
Enligt 5 kap. 1 b § SoL ansvarar kommunen för att påföljden ungdomstjänst enligt 32 
kap. 2 § brottsbalken kan verkställas så snart som möjligt samt utse en handledare för 
den unge. Innehållet i ungdomstjänsten ska redogöras i en arbetsplan och 
socialtjänsten ansvarar för att kontrollera att planen följs. Om arbetsplanen inte följs 
ska socialtjänsten underrätta åklagarmyndigheten. Arbetsplanen ska innehålla 
uppgifter om vart arbetet ska utföras, arbetstider, det lägsta och det högsta antalet 
timmar som ska utföras varje vecka eller månad och om det finns några övriga villkor. 
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