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Under våren 2020 har vi i media följt fallet med ”Lilla Hjärtat” och många är
vi som berörts djupt av hennes tragiska öde och bortgång. Flickan som inte
fick bo kvar i det familjehem hon vuxit upp i och som dog efter hemflytten till
de biologiska föräldrarna som hade pågående missbruk och psykisk ohälsa.
Det som hände flickan får inte hända igen och det är av största vikt att samtliga
kommuner i Sverige bedriver ett förebyggande arbete för att detta inte ska
hända igen, samtidigt är det nödvändigt att ny lagstiftning kommer till stånd.
Vänsterpartiet lyfte i en skrivelse till socialnämnden frågan om hur stadens
socialtjänst arbetar med de barn som är placerade i familjehem sedan späd
ålder, när det gäller exempelvis vårdnadsöverflytt till familjehem. Vi vet sedan
senaste socialtjänstrapporten att endast 30 % av de familjehemsplacerade
barnen i Stockholm stad får de antal besök som Socialstyrelsens föreskrifter
föreskriver. Detta är oroande och kan vara tecken på resursbrist, som går ut
över barnen. Vi vet också att väldigt få besök görs oanmälda, samt att det finns
stadsdelar där inga vårdnadsöverflyttar gjorts senaste åren.
I svaret på vår skrivelse framkom att det skiljer sig åt mellan stadsdelarna
gällande egenkontrollsystem för vårdnadsöverflytt, detta är ett
utvecklingsområde framgent. Vidare saknar vi idag en samlad och
övergripande kunskap om hur stadens socialtjänst arbetar med en familj som
isolerar sig från kontakt efter en hemflytt till biologiska föräldrar, som fallet
var i Norrköping. Det är också oklart om det pågår något metodarbete kring
hemflytt och om socialtjänsten önskar mer resurser eller möjligheter att agera
när ett barn åter är placerat hos biologiska föräldrar och en placering därmed
upphör. Möjligheterna till att följa upp ett barn efter placering enligt SoL 11
kap 4b finns men används dock sällan i staden idag.
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Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd
-

På vilket sätt ämnar du säkerställa att placerade barn får de besök i
familjehem som ansvarig myndighet har förpliktigat sig att göra men
som inte görs idag.

-

Vilka eventuella åtgärder ämnar du vidta för att socialtjänsten i staden
har ett fungerande egenkontrollsystem för exempelvis de barn som
varit placerade sedan späd ålder och ett övervägande om
vårdnadsöverflytt bör göras?

-

Har borgarrådet vidtagit några åtgärder för att säkerställa att alla barn
och dess familjer får likvärdigt stöd i hela staden efter exempelvis en
placering? Ser du behov av utveckling av arbetet med familjer efter en
placering?

Stockholm den 26 augusti 2020
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