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Socialdepartementets remiss Delbetänkandet Boende utanför det 
egna hemmet- planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) 

INLEDNING 
Förslag med syftet att stärka barnperspektivet och rättssäkerheten för barn och 
unga samt olika placeringsalternativ för barn och unga. Förslagen ska svara mot 
barn och ungas skiftande behov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i 
verksamheten och tillgodose barn och ungas behov av skydd. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/118/1, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/118/2, VON§ 57 

VerksamhetschefMauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Socialdepartementet yttra sig i enlighet med vård- och omsorgsförvalt
ningens förslag, Bilaga KS 2014/118/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Socialdepartementet yttra sig i enlighet med vård- och omsorgsförvalt
ningens förslag, Bilaga KS 2014/118/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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DELBETÄNKANDET BOENDE UTANFÖR DET EGNA HEMMET- PLACERINGSFORMER FÖR 

BARN OCH UNGA (SOU 2014:3) 

Sammanfattning 

Av utredningens sammanfattning framgår ett antal mrslag med "syftet att stärka 
barnperspektivet och rättssäkerheten rör barn och unga" samt olika 
placeringsalternativ mr barn och unga. Förslagen ska svara mot barn och ungas 
skiftande behov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheten och 
tillgodose barn och ungas behov av skydd. 

Sammantaget fu· utredningens förslag finansierade och stämmer bra med de behov som vi 
ser behöver stärkas kring målgruppen. 

Utredningen föreslår en ny bestämmelse i SoL som tydliggör de olika placerings 
formerna som kan I6rekomma för barn inom socialtjänsten. Utredningen påvisar 
behovet av att bredda placeringsalternativen vilket leder till att kommunerna då får 
större möjlighet att kunna göra individuellt anpassade placeringar för barn och 
ungdom. 

I fortsättningen anser vi att alla placeringsalternativ i privat regi för barn och ungdomar 
ska vara tillståndspliktiga med uppföljningsansvar av IVO Inspektionen för vård och 
omsorg. 

Krav på familjehem och jourhem, en utredning enligt SoL ska leda till ett beslut i 
fråga om medgivande. En bedömning ska göras av hemmets allmänna 
rorutsättningar att erbjuda barn en god omvårdnad och fostran. 

Utredning om lämplighet av alla (även konsultstöddal familjehem ochjourhem bör 
utredas av handläggare i socialtjänsten i kommunerna och beslutet därefter tas av den 
nämnd som utredande tjänsteman tillhör. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
BOX 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 

va rd.och .omsorgsforvaltni ng e n @ sala.se 
www.sala.se 

Agneta von Schoting 
Förvaltningschef 

agneta.von.schoting@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 
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Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) 

INLEDNING 
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Dnr 2014/601 

Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över ett delbetänkande av Utredningen 
om tvångsvård av vård och unga. Av utredningens sammanfattning på sidorna 15-27 
framgår ett antal förslag med "syftet att stärka barnrättsperspektivet och rätt
säkerheten för barn och unga" samt olika placeringsalternativ för barn och unga. 
"Förslagen ska svara mot barn och ungas skiftande behov säkerställa god kvalitet 
och kostnadseffektivitet i verksamheten och tillgodose barn och ungas behov av 
skydd". "Sammantaget är utredningens förslag finansierade". 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/37/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningschefen att skriva nämndens remissyttrande till 
kommunstyrelsen angående Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

llll uppdra till förvaltningschefen att skriva nämndens remissyttrande till 
kommunstyrelsen angående Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 


