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Riktlinjer insatser för barn och unga
Ärende
Riktlinjer är en politiskt beslutad vägledning som anger socialtjänstens
handlingsutrymme gällande det specifika området.
Riktlinjer Insatser för barn och unga är ett tillägg till Socialstyrelsens
handbok för socialtjänsten Placerade barn och unga avseende insatser av
dygnet runt vård och öppenvård inom barn och ungdomsvården.
Målgruppen för dessa riktlinjer är barn och unga mellan 0 - 20 år och i vissa
fall unga upp till 21 år, inklusive ensamkommande barn samt deras familjer.
Tidigare beslutade Riktlinjer familjehemsvård ingår i dessa riktlinjer och
kommer därav utgå som separata riktlinjer.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2021/0058 daterat
2021-11-22 att anta Riktlinjer insatser för barn och unga.
Socialnämnden beslutar vidare att Riktlinjer för familjehemsvård som antogs
av socialnämnden den 14 oktober 2013 (SN 2013/0138) med senast
revidering den 6 november 2018 (SN 2018/0114) ska upphöra att gälla.
Bakgrund
Riktlinjer är en politiskt beslutad vägledning som anger socialtjänstens
handlingsutrymme gällande det specifika området.
Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten Placerade barn och unga utgår
från lagar och förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta
domstol. Även beslut från Justitieombudsmannen (JO) och Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) påverkar handläggning och beslut.
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Handboken ska:
1. vara en vägledning i socialtjänstens handläggning
2. bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och
rättssäkerhet för de sökande och en god kvalitet i verksamheten
Riktlinjerna Insatser för barn och unga är en vägledning gällande insatser
av dygnet runt vård och öppenvård inom barn- och ungdomsvården och
kompletterar Socialstyrelsens handbok med tillägg avseende hur:
- öppenvården för barn och unga är organiserad i kommunen
- vilka serviceinsatser som erbjuds
- ställningstaganden avseende handläggning för placerade barn och unga
som är ett tillägg till vägledningen i handboken
Konsekvenser för barn och unga
Styrdokument för handläggning av de insatser som erbjuds till barn och
unga säkerställer att barns behov av insatser från socialförvaltningen
handläggs likvärdigt och rättssäkert.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör
Handlingar i ärendet
Riktlinjer insatser för barn och unga
Expedieras
Klicka här för att ange text.

Åsa Wallén
avdelningschef
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