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Dnr [KF/KS Kansli skriver in löpnummer här]

Placerade barn och unga har såväl i Sverige som i andra länder sämre hälsa
jämfört med andra barn. Detta gäller både den fysiska och psykiska hälsan
samt tandhälsan. Det är vidare vanligare med låg vaccinationstäckning och
tonårsföräldraskap bland barn uppvuxna i familjehem än hos andra. Alla barn
har rätt till god hälsa enligt Barnkonventionens 24:e artikel och socialtjänsten
ska sedan 2017 enligt lag se till att placerade barn får hälsoundersökning oavsett om barn placeras frivilligt eller under tvång.
Enligt socialtjänstinspektörernas granskning av stadens familjehemsvård 2020
framkommer det att socialtjänsten inte lyckats med detta uppdrag. I de undersökta stadsdelarna hade endast 40 % av de placerade barnens hälsa följts upp
och knappt vart sjätte barn hade fått tandhälsan uppföljd. Sedan 2019 har
Stockholm en rutin att hälsokort ska fyllas i och användas vid uppföljningen.
Hälsokorten syftar till att samla information om barnens vårdbehov, medicinering, och annan relevant dokumentation av barnets hälsa. Socialinspektörernas
granskning visade att familjevården hade skickat ut hälsokort till familjehemmen i endast hälften av fallen. Att rutiner kring hälsoundersökningarna efterföljs är viktigt både för att säkerställa barnens hälsa men fungerar även som
kanal för att upptäcka signaler om missförhållanden. Frågan är vidare hur socialsekreterarnas arbetsbelastning påverkar deras möjligheter att följa upp placerade barns hälsa – något som staden bör följa upp.
Jag vill därför ställa följande frågor till socialborgarrådet:
1. Vad ämnar borgarrådet att vidta för åtgärder för att förbättra placerade
barns hälsa och öka användandet av hälsokorten i stadens socialtjänst?
2. I ovan nämnda rapport framgår att samverkan med regionen fallerar
och att socialtjänsten hänvisas runt till olika instanser av vårdapparaten,
ämnar borgarrådet komma med förslag på förbättringar som underlättar
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för socialtjänstens samverkan med regionen? Gällande placerade barns
skolgång finns exempelvis stadens arbetsmodell Skolfam, som särskilt
fokuserar till att stötta placerade barns skolgång med goda resultat.
3. Hur tänker borgarrådet kring att socialsekreterarnas arbetsbelastning
påverkar möjligheten att följa upp barns hälsa?
Stockholm den 31 januari 2022

Alexandra Mattsson Åkerström (V)

