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Kommunfullmäktige 

KF 81. Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för 
placeringar av barn (KSN-2015-1189) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa 
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rickard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Simon Alm (SD), Sofia Spolander (M) 
 
Dessutom närvarande 
Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), 
Daniel Rogozinski (V), Carolina Bringborn Anadol (M), Anna Manell (L), Anne  
Lennartsson (C) 
 
Uppsala 11 maj 2016 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
 
Ärendet  
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2015, föreslagit att utreda möjligheten att införa en ny modell för planeringar av barn där 
familjehemmet och de biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med 
ansökan hos regeringen om att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placerings-form inom 
socialtjänsten.  
 
Motionen återges som bilaga 1.  
 
Beredning  
Ärendet har beretts gemensamt av socialförvaltningen och kommunledningskontoret.  
 
Nämndbehandling  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Socialnämnden har yttrat sig den 17 mars 2015 och föreslagit att motionen avslås. (M)-, (L)- och 
(C)-ledamöterna deltog ej i beslutet.  
 
Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
 
Föredragning  
Enligt svensk lagstiftning är det inte möjligt att dela vårdnaden mellan biologisk förälder och 
familjehem. Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitlet föräldrabalken. Vid 
vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ligger den 
rättsliga vårdnaden kvar hos de biologiska föräldrarna, men socialnämnden övertar  
bestämmanderätten över den unge under vårdtiden. Nämnden, eller den nämnden har uppdragit 
vården åt, har alltså i den omfattning som behövs för att genomföra vården, samma skyldigheter 
och rättigheter som vårdnadshavaren. 
 
Stödet till biologiska föräldrar har dock identifierats som ett utvecklingsområde både nationellt 
och i Uppsala kommun och det pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare stärka stödet till 
föräldrar, hur det ska utformas är dock ännu inte klart.  
Sammanfattningsvis föreslås att avslå motionen avseende att utreda möjligheten till att införa en 
ny modell för placering av barn då modellen inte är juridisk möjlig att genomföra.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Kristdemokraterna 

Motion angående ny modell för placeringar av barn 

I Sverige och Uppsala har antalet familjehemsplaceringar ökat drastiskt de senaste åren, och 
det är tydligt att systemet många gånger brister. Ibland blir barnen omhändertagna genom 
onödigt offensiva ingripanden från myndigheternas sida, vilket ofta leder till att dialogen med 
de biologiska föräldrarna blir bristande eftersom det kan uppfattas som att man redan på 
förhand blivit dömd. Genom att socialnämndens beslut om LVU (lagen om vård av unga) kan 
överprövas av domstolar leder ett beslut som ofta behöver fattas med mycket kort varsel och 
ibland bristande beslutsunderlag ofta till långvariga processer. Först överklagas beslutet till 
Förvaltningsrätten och sedan eventuellt till Kammarrätten och till och med längre. En process 
som ibland kan ta flera år, vilket gör att till och med frågan om vårdnadsöverflyttning 
kommer upp. I detta läge får socialnämnden dubbla roller, dels att vara part i en pågående 
tvist, och dels att se till barnets bästa som innefattar både kontakten med och återanpassningen 
till de biologiska föräldrarna. 

Det offentliga bör i sådana lägen agera på samma sätt som man uppmanar föräldrar som 
skiljer sig att göra. Det är ju vid LVU fråga om en slags skilsmässa, där det offentliga kan 
komma att bli framtida vårdnadshavare, och målet måste därför alltid vara att skilja sig i 
sämja och tillsammans komma överens om hur barnen ska tas omhand. 

Numera är det vanligt med delad vårdnad efter en skilsmässa, något som i princip inte 
förekommer i fall av LVU. Uppsala kommun bör undersöka möjligheten att applicera delad 
placering mellan det biologiska hemmet och familjehemmet där samverkan inte sker på 
frivillig väg utan leds av särskilt tilldelade familjeterapeuter eller socialsekreterare. Detta för 
att inte barnen ska förlora kontakten med de biologiska föräldrarna om de är delvis 
fungerande. Det kan exempelvis vara frågan om psykisk sjukdom eller missbruk där 
föräldrarna periodvis mår bättre och har en föräldraförmåga. Som det är idag innebär i vissa 
fall att barnen helt förlorar kontakten med sina biologiska föräldrar vilket kan leda till 
vilsenhet och även problem i familjehemmen när barnen blir äldre. 

I Uppsala kommun skulle detta också kunna genomföras i samarbete med företag och ideella 
organisationer 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

att utreda möjligheten att införa en ny modell för placeringar av barn där familjehemmet och de 
biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med ansökan hos regeringen om 
att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placeringsform inom socialtjänsten. 

Uppsala 22 maj 2015 

onas Segersam (KD) 



Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 46 

Motion av Jonas Segersam (1(D) om ny modell för placeringar av barn 
SCN-2016-0077 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -03- 2 2 

Dlarlenr 	- 2015-  ÅÅ  
I Aktbil 

Sammanfattning 
Jonas Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, 
föreslagit att utreda möjligheten att införa en ny modell för placeringar av barn där familjehemmet 
och de biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med ansökan hos 
regeringen om att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placeringsform inom socialtjänsten. 

Enligt svensk lagstiftning är det inte möjligt att dela vårdnaden mellan biologisk förälder och 
familjehem. Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Vid vård 
med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ligger den 
rättsliga vårdnaden kvar hos de biologiska föräldrarna, men socialnämnden övertar 
bestämmanderätten över den unge under vårdtiden. Nämnden, eller den nämnden har uppdragit 
vården åt, har alltså i den omfattning som behövs för att genomföra vården, samma skyldigheter och 
rättigheter som vårdnadshavaren. 

Stödet till biologiska föräldrar har dock identifierats som ett utvecklingsområde både nationellt och 
i Uppsala kommun och det pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare stärka stödet till föräldrar, 
hur det ska utformas är dock ännu inte klart. 

Sammanfattningsvis föreslås att avslå motionen avseende att utreda möjligheten till att införa en ny 
modell för placering av barn då modellen inte är juridisk möjlig att genomföra. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2016. 

Mohamad Hassan (L), Lars-Gunnar Karlsson (M), Hans Olsson (M) och Ulf Schmidt (C) deltar inte 
i beslutet. 

Justerandes sign 



Ingrid Btf an (V), ordföra 

„e!L 
Lotta von Wowern, sekreterare 

lad Hassan (L), justerare 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Socialfö altninge 	ationsgatan 12, Uppsala 

f 
Lotta von Wowem, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

1(15) 

Uppsala 	
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 19:15 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 	 Tjänstgörande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande t.o.m. ersättare:  
§ 54 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) t.o.m. § 54 	Ersättare: 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Janet French (SD) 

Ove Hjorth (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Hans Olsson (M) 
My Lilja (S) fr.o.m § 55 

My Lilja (S) t.o.m. § 54 
Edip Akay (V) t.o.m. § 54 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef, 
Ann-Christine DahMn, avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Erica Lundgren, senior 
strateg, strateger: Monica Söderbaum, Bengt Ehlin, Ulf Eiderbrant och Johan Edlund, 
Therese Hagberg, HR-chef, Katja Friberg, enhetschef, Johan Åhrgren, kommunikationsstrateg, 
Lillemor Libeck, samordnare, Lisa Heljefors, beroendeenhet 1, WO vuxen, Rebecca Palmgren, 
mottagningsenheten, IFO vuxen, Emma Stenlund, mottagningsenheten, IFO vuxen 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Mohamad Hassan (L) 

:\Åk Ns  \I I 

Paragrafer: 	39 - 57 

Uppsala Konsert och Kongress, Vak 	1 den 21 mar, 2016 

ANSLAG/BEVIS 
	

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Socialnämnden 
Datum: 	 2016-03-17 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-04-12 
anslags uppsättande: 2016-03-22 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-04-13 



upFltifi SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Davidsson Per (KLK) 	 2016-03-11 	SCN-2016-0077 
Jenni Remes (SCF) 

Socialnämnden 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av 
barn 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2015, föreslagit att utreda möjligheten att införa en ny modell för placeringar av barn där 
familjehemmet och de biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt 
med ansökan hos regeringen om att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placerings-
form inom socialtjänsten. 

Motionen bilägges. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Enligt svensk lagstiftning är det inte möjligt att dela vårdnaden mellan biologisk förälder och 
familjehem. Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Vid 
vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ligger 
den rättsliga vårdnaden kvar hos de biologiska föräldrarna, men socialnämnden övertar 
bestämmanderätten över den unge under vårdtiden. Nämnden, eller den nämnden har 
uppdragit vården åt, har alltså i den omfattning som behövs för att genomföra vården, samma 
skyldigheter och rättigheter som vårdnadshavaren. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.upps ala. se  



Stödet till biologiska föräldrar har dock identifierats som ett utvecklingsområde både 
nationellt och i Uppsala kommun och det pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare stärka 
stödet till föräldrar, hur det ska utformas är dock ännu inte klart. 

Sammanfattningsvis föreslås att avslå motionen avseende att utreda möjligheten till att införa 
en ny modell för placering av barn då modellen inte är juridisk möjlig att genomföra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Socialförvaltningen 

Jan Holmlund 
Direktör 
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Motion angående ny modell för placeringar av barn 

I Sverige och Uppsala har antalet familjehemsplaceringar ökat drastiskt de senaste åren, och 
det är tydligt att systemet många gånger brister. Ibland blir barnen omhändertagna genom 
onödigt offensiva ingripanden från myndigheternas sida, vilket ofta leder till att dialogen med 
de biologiska föräldrarna blir bristande eftersom det kan uppfattas som att man redan på 
förhand blivit dömd. Genom att socialnämndens beslut om LVU (lagen om vård av unga) kan 
överprövas av domstolar leder ett beslut som ofta behöver fattas med mycket kort varsel och 
ibland bristande beslutsunderlag ofta till långvariga processer. Först överklagas beslutet till 
Förvaltningsrätten och sedan eventuellt till Kammarrätten och till och med längre. En process 
som ibland kan ta flera år, vilket gör att till och med frågan om vårdnadsöverflyttning 
kommer upp. 1 detta läge får socialnämnden dubbla roller, dels att vara part i en pågående 
tvist, och dels att se till barnets bästa som innefattar både kontakten med och återanpassningen 
till de biologiska föräldrarna. 

Det offentliga bör i sådana lägen agera på samma sätt som man uppmanar föräldrar som 
skiljer sig att göra. Det är ju vid LVU fråga om en slags skilsmässa, där det offentliga kan 
komma att bli framtida vårdnadshavare, och målet måste därför a ltid vara att skilja sig i 
sämja och tillsammans komma överens om hur barnen ska tas omhand. 

Numera är det vanligt med delad vårdnad efter en skilsmässa, något som i princip inte 
förekommer i fall av LVU. Uppsala kommun bör undersöka möjligheten att applicera delad 
placering mellan det biologiska hemmet och familjehemmet där samverkan inte sker på 
frivillig väg utan leds av särskilt tilldelade familjeterapeuter eller socialsekreterare. Detta för 
att inte barnen ska förlora kontakten med de biologiska föräldrarna om de är delvis 
fungerande. Det kan exempelvis vara frågan om psykisk sjukdom eller missbruk där 
föräldrarna periodvis mår bättre och har en föräldraförmåga. Som det är idag innebär i vissa 
fall  att barnen helt förlorar kontakten med sina biologiska föräldrar vilket kan leda till 
vilsenhet och även problem i familjehemmen när barnen blir äldre. 

Uppsala kommun skulle detta också kunna genomföras i samarbete med företag och ideella 
organisationer 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

att utreda möjligheten att införa en ny modell för placeringar av barn där familjehemmet och de 
biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med ansökan hos regeringen om 
att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placeringsform inom socialtjänsten. 

Uppsala 22 maj 2015 

onas Segersam (KD 
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