
Överväga vårdnaden samt 

överflyttning av vårdnad 

för barn och unga i familjehem 

 

Två år efter att placering i familjehem har verkställts ska vårdplanen förnyas.  

Två år efter att placering i samma familjehem har verkställts ska överflyttning av vårdnaden 
övervägas. Överflyttning av vårdnaden kan dock ske så snart det bedömts vara till barnets bästa 
även innan två år har gått. 

Vårdplanen förnyas 
• Vårdplanen ska avse barnets långsiktiga boende samt inriktning av vården.    

Långsiktigheten kan innebära att barnet kan återförenas med föräldrar eller att det står klart 
att det inte är realistiskt med en återförening och behöver uttalas att barnet ska bo kvar i 
familjehemmet inom överskådlig tid.  

• Förtydliga det nya målet under rubrikerna ”Mål med vården  –  Vårdens inriktning” i 
vårdplanen 

• Överväga överflytta vårdnaden 

Vid överväganden ska socialnämnden särskilt beakta:  
• Barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning  
• Barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov 

av en trygg och god uppväxt 

SOSFS 2006:20, se Allmänna råd avseende behov av ny vårdnadshavare 

6 kap 8 § Föräldrabalken 
”Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i annat enskilt hem än föräldrahemmet 

och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå….” 

6 kap 8b § SoL 
”När barnet har varit placerat i samma familjehem under två år från det att placeringen 

verkställdes, ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8§ FB. Därefter ska frågan övervägas årligen.” 

13c § LVU 
När den unge har varit placerad i samma familjehem under två år från det att 

placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap kap 8§ FB. Därefter ska frågan 



• Familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt 
med sina föräldrar och andra närstående 

• Barnets relation till sina föräldrar 

Beaktandet och bedömning utifrån punkterna skrivs ned i övervägandet som lämnas till IN under 
rubriken ”Övervägande om vården fortfarande behövs”.  
 
I beslutsmeningen använd följande beslutsmeningar: 

• Övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8b § SoL då NN varit placerad 
mer än två år, lämnas till IN för kännedom. Individnämnden beslutar att notera 
informationen. 
Alt. 

• Övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 13c § LVU  då NN varit placerad mer än 
två år, lämnas till IN för kännedom. Individnämnden beslutar att notera informationen. 

Förberedelser inför ansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehem  

Ansöka om överflyttning av vårdnaden från förälder/rar till familjehem  

Aktivitet Ansvarig

Samtal med familjehem om innebörden av att vara 
vårdnadshavare: 

• ersättningen fortsatt ser ut 
• det fortsatta stödet  
• rättsprocessen   

Lämna broschyr 

Familjehemssekreterare

Samtal med föräldrar om innebörden av 
vårdnadsöverflytt samt hur rättsprocessen går till. 

Lämna broschyr

Socialsekreterare

Samtal med barnet/den unge om innebörden av att få 
ny vårdnadshavare samt hur rättsprocessen går till.  

Lämna broschyr

Socialsekreterare

Aktivitet Ansvarig

Inled utredning 11 kap 1 § SoL – anledning; ett barns 
behov av ny vårdnad

Socialsekreterare



När Dom är beslutad i ärendet och vunnit laga kraft 

Utredningen lämnas till IN med förslag till beslut: 

Att hos Tingsrätten i X, enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken 
ansöka om överflyttning av vårdnaden för NN, personnr, 
från hennes föräldrar NN, personnr och NN, personnr, till 
familjehemmet NN, personnr och NN, personnr. 

(Ansvarig tingsrätt är den närmsta där barnet har sin 
hemvist d.v.s. där barnet är folkbokfört)

Socialsekreterare

Anlita advokat/ombud för att hantera rättsprocessen Enhetschef/1:e 
socialsekreterare

Skicka stämningsansökan till aktuell tingsrätt.  

Använd mall för stämningsansökan. 

Bifoga till stämningsansökan: 
• Beslutsunderlaget (utredning 11 kap 1 § SoL-om 

ett barns behov av ny vårdnadshavare) 
• Beslut från Individnämnden 
• Personbevis för barnet/den unge samt de blivande 

vårdnadshavarna. 
• Samtycke till vårdnadsöverflytt undertecknat av 

förälder när samtycke finns.  
• Åtagande undertecknat av tilltänkta särskilt 

förordnade vårdnadshavare.  

Samtliga undertecknade handlingar ska vara i original

Socialsekreterare

Aktivitet Ansvarig

Lämna in förslag till beslut om att avsluta placeringen 
till Individnämnden (detta skrivs i tjänsteskrivelse- 
mallen/TU)

Socialsekreterare

Stäm av med ansvarig familjehemssekreterare 
avseende datum när verkställighet kan avslutas för att 
ersättningen inte ska få ett glapp

Socialsekreterare



När Individnämnden fattat beslut om att avsluta 
placeringen skall verkställighet, insats och journal i 
barnärendet avslutas.

Socialsekreterare

Skapa ett vårdnadsöverflyttsärende i barnets namn 
kopplat till familjehemmet i treserva  

(Manual hittas i O-katalogen, Planeringsenheten, 
mapp för treserva)

Familjehemssekreterare

Skicka särskilt avtal samt ekonomiskt avtal avseende 
Särskilt förordnad vårdnadshavare till det tidigare 
familjehemmet där följande ska beräknas: 

• Skapa schablon på de kostnader som är möjligt 
• Gör avdrag avseende underhållsstöd (detta 

utbetalas retroaktivt av FK från det datum 
familjen ansöker)

Familjehemssekreterare

Avslutsmöte med familjehem och barn Familjehemssekreterare 

& Socialsekreterare
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