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Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka 
placerade barns rättigheter, motionärer: Håkan Welin (FP), 
Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Följande motion föreligger: ”Över 17 000 barn och ungdomar i Sverige är 
omhändertagna av socialtjänsten. Barn och ungdomar som omhändertagits 
tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta 
ansvar för sitt barn måste samhället gripa in och  säkerställa att barnet får 
den trygghet, den omsorg och det skydd som varje barn har rätt till.” 

Folkpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 ”att varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare 
 att placerade barn ska få besök av sin socialsekreterare minst en 

gång i kvartalet 
 att utbildning ska vara obligatorisk för familjehem som kommunen 

anlitar 
 att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner för att 

förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller 
i ett familjehem 

 att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade barn får 
veta sina rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som barn 
förstår 

 att ge socialnämnden, skolnämnden och bildningsnämnden i uppdrag 
att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och 
undervisning 

 att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se 
till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att 
barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.” 

 
Fullmäktige överlämnade ärendet till socialnämnden som i samråd med 
skolnämnden och bildningsnämnden, uppdrogs bereda motionen. 
 
Av socialnämndens yttrande framgår bland annat att nämnden anser att 
arbetet redan utförs i enlighet med eller i nära likhet med motionärens 
förslag. 
 
Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 
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Beslutsunderlag 
– Socialnämndens yttrande 2010-01-31, § 11 med bilagor bland annat i 

form av yttrande dels från bildningsnämnden och dels från 
skolnämnden. 

– Tjänsteskivelse 2012-02-14. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21 § 38 
– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05 § 49. 

 
Styrelsen tillstyrker förslaget om att motionen ska anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 
 
Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast styrelsens förslag till beslut föreligger. 
Efter prövning av detta konstaterar ordföranden, att fullmäktige beslutar i 
enlighet med detta. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige noterar, med hänvisning till socialnämndens redovisning 
där nämnden framhåller att förvaltningens arbete med uppföljning, redan 
utförs i enlighet med, eller i nära likhet, med flera av motionärernas 
delförslag. 

2. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av nämndens redovisning, att 
motionen ska anses besvarad. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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