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Konsulentstödda familjehem - Kravspecifikation 

 

Grundläggande är kravet att verksamheten skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 

samt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS avseende familjehemsverksamhet. 

 

 

1. Metod och krav för godkännande som lämpligt familjehem 

 

 Med familjehem avses den verksamhet som definieras i socialtjänstförordningen  

 (2001:937) 3 kap 2 §: ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av  

 socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård  

 och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

 

 Konsulentorganisationen föreslår familjehem och namngiven konsulent efter förfrågan från 

 kommunen. Familjehem som konsulenten föreslår skall ha 

o Bedömts lämpligt baserat på utredning genomförd av konsulenten 

o Utredningen skall omfatta vad som anges i SOSFS 2012:11, kap 4. 

o Informationsinsamling och bedömning ska ske med Socialstyrelsens  

 BRA-fam eller annan motsvarande beprövad standardiserad metod. 

o Underlaget skall kompletteras med en fördjupningsintervju. 

o Utredningen skall ha genomförts under de senaste tolv månaderna 

o Genomgått ”initial bedömning” av konsulenten enligt punkt 3 f) nedan. 

o Fört ett leverne under minst de senaste fem åren sådant att de inte negativt 

förekommer i (Se SOSFS 2012:11, kap 4:5) 

o Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister 

o Kronofogdens register 

o Försäkringskassans noteringar 

o Socialtjänstens noteringar som omsorgstagare (aktuell kommun) 

o  Enbart placeringar från egna konsulentorganisationen 

 

 

2. Krav på konsulenters kompetens (utbildning och erfarenhet) 

 

Konsulenterna skall ha någon av följande tre kompetensprofiler: 

o Socionomexamen 

 samt fem års yrkesverksamhet med vård-/omsorgstjänster inom IFO 

o Akademisk utbildning motsvarande socionomexamen 

 samt fem års yrkesverksamhet med vård-/omsorgstjänster inom IFO 

o Tio års yrkesverksamhet med vård-/omsorgstjänster inom IFO 

 

Konsulenterna ska någon gång under de fem senaste åren ha genomgått, varit 

studievägledare för eller deltagit (tillsammans med familjehemmet) i utbildningen ”Ett hem 

att växa i”(Socialstyrelsen). 

 

Specifikt upphandling 1 (Barn): Konsulenterna ska ha dokumenterad kompetens i BBIC. 
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3. Konsulentorganisationens tjänster - Utförandekrav 

 

Konsulentorganisationen skall utföra följande tjänster: 

  

a) Besvara förfrågan för avrop om placering inom nästkommande arbetsdag. Svaret 

 skall vara huruvida - baserat på den problematik kommunen presenterar - man har 

 ett familjehem med ledig plats att erbjuda för kommunens utredning av lämplighet. 

 

b) Genomföra utredningar av familjehems lämplighet enligt avsnitt 1 ovan 

o Utredning skall dokumenteras avseende genomförande och resultat 

o Kopia av utredning skall delges avropande kommun inför placering 

o Utredning skall vid behov eller på anmodan från kommunen förnyas 

 

c) Upprättande av plan för genomförandet i familjehemmet med avropande kommuns 

 vårdplan som underlag. Planen skall utarbetas i nära samverkan med den placerade, 

 familjehemmet och kommunen. Planen skall efter kommunens godkännande vara 

 underlag för uppdragets genomförande. Planen skall upprättas inom två veckor efter 

 placering. 

 

d) Tillse att det vid placering finns lämpligt försäkringsskydd avseende 

o Hemförsäkring för familjehem inklusive placerads egendom 

o Olycksfallsförsäkring för den placerade 

 

e) Stöd för familjehem anpassat till den placerades behov samt utveckling. Se även 

 avsnitt 4 nedan. Konsulenten skall stå till förfogande för telefonkontakt från 

 familjehemmet dygnet runt årets alla dagar och inställa sig på plats i familjehemmet 

 inom 24 timmar då familjehem så påkallar. 

 

f) Ombesörja att familjehemmen genomgår: 

o Initial bedömning, enligt BRAFam eller motsvarande, senast i samband  

 med placering (Gäller enbart nya familjehem.) 

o Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” (Socialstyrelsen) 

  (Gäller enbart upphandling 1 Familjehem för barn.) 

o Fortbildning i form av minst årligen arrangerade dagskurser 

  

g) Stödja utvecklingen för den placerade genom kontinuerlig kontakt med familjehem; 

o Handledning i familjehemmet skall ske behovsanpassat (dagligen/veckovis 

 efter familjehemmets behov) på konsulentens initiativ och efter påkallande 

 av familjehemmet. 

o Handledningen skall följa SOSFS 2012:776 och ge familjehem råd, stöd 

 och annan hjälp som de behöver så att placerad får  

o god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden 

o lämplig skolgång 

o den hälso- och sjukvård som placerade behöver 

o Minst månadsvis besök i familjehemmet utan särskilt påkallande. 

o Tillse att familjehemmen uppfyller utförandekraven i avsnitt 4 nedan. 
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h) Upparbeta nätverk lokalt där familjehemmen finns, i syfte att smidigt/lätt kunna  

  arrangera t.ex. psykiatristöd och BUP-åtgärder. 

 

i) Journalföring samt månadsvis skriftlig rapport till avropande kommun avseende  

 uppdragets genomförande och resultat/utveckling; 

o Uppföljning av att den placerades genomförandeplan följs  

o Hälsa, utveckling, socialt beteende 

o Förändringar i familjehemmet avseende arbete och social situation 

o Utveckling för den placerade, särskilda händelser etc. 

o Skolgång (där detta är aktuellt) och resultat 

o Kontakter med den placerades anhöriga samt andra närstående 

 

j) Initiera och samverka med skolmyndigheterna så att lämplig skolgång arrangeras. 

 

k) Utan dröjsmål skriftligen till avropande kommun anmäla behov av utökad 

 omsorg/vård/behandling som inte ingår i placeringsavtalet 

 

l) Senast nästkommande arbetsdag återkoppla till kommunens handläggare då denne  

 sökt konsulenten via telefon eller e-post. 

 

m) Skriftligt omgående informera aktuella kommuner om fler placeringar sker i ett  

 familjehem. Uppgifter som skall lämnas är: 

• Antal placerade samt placerande kommuner (även utom VFS). 

• Underlag för kommunernas anmälan till IVO vid fler än tre placeringar 

 

 

4. Familjehemmen - Utförandekrav 

 

 Konsulenten skall stödja familjehemmen så att följande utförandekrav kan uppfyllas: 

 

a) Familjehemmet skall ge den placerade god vård, omsorg och fostran såsom för eget 

 barn i enlighet med socialtjänstlagen samt socialtjänstförordningen och 

 

o Fostran skall vara sådan att placerad får bästa möjliga förberedelse för 

 vuxenlivet 

o Vården skall minst motsvara socialstyrelsens föreskrifter och vara trygg, säker, 

 ändamålsenlig och präglas av kontinuitet 

o Omsorgen skall vara sådan att den placerade på ett naturligt sätt innefattas i 

 familjehemmets alla aktiviteter i vardag, fest, semester etc. 

o I omsorg ingår även att familjehemmet skall stödja placerad att få en egen 

 meningsfull och berikande fritid 

o Placerads samhörighet med sitt nätverk skall främjas 

  

b) Familjehemmet skall uppfylla vad som anges i vård- samt genomförandeplan och 
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o Placerad skall erbjudas eget rum i familjehemmet 

o Familjehemmet skall genomgå utbildningen ”Hem att växa i” senast i  

 samband med första avrop av placering i denna upphandling. 


