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Dnr 2018/001426 -757 

Samverkan i länet gällande familjehemsvården och 
familjerätten 

Sammanfattning av ärendet 

Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang 

diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både 

familjehemsvården och familjerätten. Det har resulterat i de utredningar som 

nu presenteras för länets tolv kommuner.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2018. 

Rapport, daterad den 1 oktober 2018.      

Förslag under mötet 

Ella-Britt Andersson (S) yrkar på att man ska fortsätta utreda frågan om 

samverkan innan det fattas ett slutgiltigt beslut men att man bekräftar att det 

är den inriktningen som man bör gå. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan bifalla Ella-Britt Anderssons yrkande 

och finner att utskottet beslutar detsamma.        

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut 

Förvaltningen ska fortsätta utreda hur samverkan med övriga kommuner i 

länet gällande familjehemsvården och familjerätten ska se ut.  

_____ 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Samverkan i länet gällande familjehemsvården och 
familjerätten 

Beskrivning av ärendet 

Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang 

diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både 

familjehemsvården och familjerätten. Det har resulterat i de utredningar som 

nu presenteras för länets tolv kommuner.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2018. 

Rapport, daterad den 1 oktober 2018.    

Överväganden 

Gällande familjehemsvården så finns det två förslag på samverkan. Det 

första förslaget innebär en gemensam organisation där Kalmar kommun blir 

värdkommun. I dag vet vi inte vad det skulle innebära rent budgetmässigt. I 

det andra förslaget är det enbart en samverkan kring rekrytering av 

familjehem och resterande arbete kvarstår inom Mörbylånga kommun. 

  

Förslaget gällande familjerätten är det förslag som tidigare fanns och som 

presenteras under punkt 8 i utredningen. Det starkaste skälet till en 

samverkan är svårigheten att rekrytera den kompetens som krävs samt för att 

bibehålla kvalitet inom detta verksamhetsområde. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget att utöka samverkan både då det gäller familjehemsvården och 

familjerätten antas.     

Ann-Katrin Ståhl 

Verksamhetsområdeschef   

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl 

Myndighetschef Malin Furberg 
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Samverkan i länet gällande familjehemsvården och 
familjerätten 

Inledning 

Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang 

diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både 

Familjehemsvården och Familjerätten. Det har resulterat i de utredningar 

som nu presenteras för länets tolv kommuner. Förslagen på hur samverkan 

ska se ut ser lite olika ut i de båda verksamheterna. Då det gäller 

Familjehemsvården finns två förslag, det ena förespråkar en gemensam 

organisation, det andra förslaget har fokus på en samverkan då det gäller 

rekrytering av familjehem. 

Då det gäller Familjerätten är förslaget att det ska finnas fyra verksamheter i 

länet på fyra orter med utsedda värdkommuner. Undertecknad anser att 

samverkan i de former som föreslås är mycket viktiga för Mörbylånga 

kommun, främst med anledning av svårigheten att rekrytera den kompetens 

som krävs för att bibehålla en hög kvalitet.  

Familjehemsvården 

Då det gäller Familjehemsvården så beslutade Primärkommunala nämnden i 

december 2015 att: ”uppdra till Regionförbundet att lyfta frågan om 

samverkan kring familjehem med länets socialchefer”.  

På upptaktsdagen 2016-04-14 kring ”Stärkt skydd för barn och unga” var 

frågan om att stärka familjehemsvården det område som sågs som allra mest 

angeläget att utveckla på regional nivå.  

Social- och omsorgscheferna beslutade 2016-04-15 att ge i uppdrag att: 

”identifiera samarbetsområdet med mål och utredningsdirektiv”. I den 

regionala handlingsplanen som beslutades av Social- och omsorgscheferna 

2016-09-16 är ett av målen att ”Regional plan för hur utveckling av 

familjehemsvården i Kalmar län ska se ut tas fram”. 

Utredningen är nu klar och det finns ett tydligt förslag att arbeta vidare på för 

att bilda en gemensam organisation i länet gällande Familjehemsvården.  

I den utredning som nu skickats ut finns detta förslag under punkt 6. I 

utredningen finns ett nytt förslag som tagits fram efter det att alla kommuner 

lämnat in synpunkter. Det nya förslaget under punkt 8 innebär att samverkan 

ska ske i mindre omfattning än tidigare förslag. 

Socialchefsnätverket hade frågan uppe på senaste mötet och beslutade då att 

samtliga socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd för 

ett inriktningsbeslut gällande vilken nivå samverkan ska ske på gällande 

Familjehemsvården. 
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Tidigare förslag innebär en samverkan med en gemensam organisation där 

Kalmar kommun blir värdkommun. Det nya förslaget innebär en samverkan 

gällande enbart rekrytering. 

Familjerätten 

Frågan om en gemensam Familjerätt har diskuterats under flera år. Under 

2015 köptes en extern utredare in för att titta på frågan. Materialet 

presenterades för IFO-chefsnätverket i slutet på 2015.  

Socialchefsnätverket har tillsammans med socialnämndens ordförande 

diskuterat frågan. Under 2017 var en av aktiviteterna i styrdokumentet för 

samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänster att ta fram 

underlag till en gemensam familjerätt i länet. Detta skulle ske genom att 

sammanställa en rapport utifrån befintligt material, genom remiss till berörda 

samla in synpunkter och göra konsekvensbeskrivning samt sammanställa en 

slutrapport. Slutrapporten presenterades i början av 2018 och under våren 

har kommunerna haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, svaren 

finns redovisade i den utredning som nu presenteras. De flesta kommuner 

ställer sig positiva till förslaget. Det finns dock några kommuner som ställer 

sig lite frågande till en del uppgifter. Socialchefsnätverket hade även denna 

utredning uppe på senaste mötet och beslutade då att samtliga socialchefer 

skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd för ett inriktningsbeslut 

även gällande Familjerätten utifrån det förslag som presenteras i 

utredningen. 

Sammanfattning 

Gällande Familjehemsvården så finns det två förslag på samverkan. I det 

första förslaget så innebär en gemensam organisation där Kalmar kommun 

blir värd kommun. I dag vet vi inte vad det skulle innebära rent 

budgetmässigt. I det andra förslaget är det enbart en samverkan kring 

rekrytering av familjehem och resterande arbete kvarstår inom Mörbylånga 

kommun. Förslaget gällande Familjerätten är det förslag som tidigare fanns 

och som presenteras under punkt 8 i utredningen. Det starkaste skälet till en 

samverkan är svårigheten att rekrytera den kompetens som krävs samt för att 

bibehålla kvalitet inom detta verksamhetsområde. 

 

Undertecknad anser att Mörbylånga kommun bör ställa sig bakom förslagen 

om samverkan både då det gäller Familjehemsvården och Familjerätten. 

 

 

 

Ann-Katrin Ståhl 

Verksamhetsområdeschef 


