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Munkfors tvångshämtar flest barn
NYHETER
PUBLICERAD: 2014-08-19 NWT

VÄRMLAND: Värmlands minsta kommun utmärker sig
Barn i Munkfors löper sex gånger större risk att tvångsomhändertas än 
barn i Karlstad. Sedan början av 2012 har 24 barn i den lilla kommunen 
fått LVU-beslut. Statistiskt kommer ingen annan kommun i närheten.

Munkfors kommun polisanmäld efter 
omhändertagande
Publicerat onsdag 10 september 2014 kl 16.37 SVT

Tre tjänstemän vid Munkfors kommun har polisanmälts för deras sätt 
att hantera ärenden angående omhändertagande av barn. Bakom 
polisanmälan står en grupp föräldrar vars barn blivit omhändertagna av 
kommunen.

https://www.nwt.se/nyheter/


• Kostnaderna stegrade
• Ansvarig nämnd hade inte greppet 
• IVO riktade skarp kritik

Åtgärder i första skedet
• Täta verksamhetsmöten

• uppföljningar av placeringar
• Karläggning av kulturen på IFO
• Möjliga åtgärder i egen regi?

Uppdrag att se över hela 
kommunorganisationen



Att alltid utgå från vad som är 
”det bästa” för individen.
• Sekretess



Sekretessbrytande bestämmelser 
Sekretesskyddade uppgifter kan lämnas ut om den enskilde samtycker till utlämnandet (10 kap. 1 § och 12 
kap. 2 § OSL). 
Socialnämnden kan i vissa fall lämna ut uppgifter som annars är sekretesskyddade, om det är nödvändigt för 
att nämnden ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL). Nämnden kan med stöd av denna 
bestämmelse till exempel lämna ut sekretessbelagda uppgifter vid konsultationer och kontakter om det är 
nödvändigt för att en utredning ska kunna genomföras enligt 11 kap. 2 § SoL.50 Socialnämnden har också 
möjlighet att till åklagare och polis lämna uppgifter som angår misstanke om att ett barn kan ha utsatts för 
vissa brott. Denna möjlighet ges genom bestämmelsen i 10 kap. 21 § OSL, läs mer i avsnittet Socialnämndens 
möjlighet att polisanmäla misstänkta brott mot barn s. 145.

Sekretessreglerna hindrar vidare inte att en uppgift om ett barn eller en närstående till denne lämnas från en 
myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och 
sjukvården om det behövs för att barnet ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd (26 kap. 9 § OSL). 
I första hand bör myndigheterna få ett samtycke till att utbyta information, men om en berörd person 
motsätter sig eller om saken brådskar, så kan bestämmelsen bli tillämplig. Undantaget bör enligt förarbetena 
användas med urskiljning och varsamhet.51

UTREDA BARN OCH UNGA SOCIALSTYRELSEN – Handbok för socialtjänstens arbete enl. socialtjänstlagen



Att alltid utgå från vad som är 
”det bästa” för individen.
• Sekretessen
• Ansvar 
• Kvalitet och ekonomi



Kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Presidium

Tillfälliga 
beredningar

Kommunstyrelsen

Utskott: 

- Lärande och stöd

- Omsorg och stöd

- Service 

Förvaltning

-Kommunledningskontor

- Lärande och stöd

- Omsorg och stöd

- Service

Överförmyndarnämnd

Gemensa
m

Valnämnd
Kommunrevision

Miljö o Byggnadsnämnd

Forshaga
Gemensam

Munkforsbostäder AB
Munkfors Energi AB

Karlstadsregionens 
Räddningsförbund.



Lärande och stöd

Skola 

Barnomsorg                     

IFO

Arbetsmarknadsenhet

Integration

Öppenvårdsverksamhet



Hälsa

• Hygien

• Fysisk aktivitet

• Psykiskt mående

• Positivt klimat

• Nätverk

Transport

• Logistik

Nätverk

• Familj

• Andra Aktiviteter

• Bibliotek

• Fritidsbanken

• Sommarlov

• Föreningar

• Helger (planera)

• Natur

Arbete/AME

• Egen 

försörjning

• Ekonomi

Ekonomi

• Hushållsekonomi

• Spara

Stöd till familjer med barn 

med beteende störning 

(NP)
• Repulce

• COMET

Relationsproblem

• Familjerådgivning

• Familjestöd

Personliga problem

• Aggression • NP-diagnos

• Missbruk • Sex

• Våld

Familjeorganisation

• Hämta/lämna • Transport

• Tvätt • Läggning

• Mat • Dag/Natt

• Kläder • Handla/Städa

• Sjukhus/tandläkare • Skola

• Vecka/Helg

Folkhälsa

• Hjälpa folk att 

klara sig själva

Familj



Hur vi arbetar

Ordning och reda

Styrning

Ledarskap

Rätt åtgärd/stöd



Ordning och reda
• Dokumentation

• dokumentera tydligt
• Riktlinjer/handlingsplaner
• Ledningssystem (Ensolution)



Ex. på process i ledningssystemet 
gällande SOL-utredning



Styrning
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Klientfokus
• Samverkan med andra 

verksamheter
• Hemmaplanslösningar

• Öppenvård
• Delaktighet i verksamhet
• Stark styrkedja i hela 

verksamheten
• Ärendehantering till utskott
• Transparens



Ledarskap
• Holistiskt förhållningssätt
• Närvarande praktiknära 

ledarskap
• Ärendegenomgångar
• Visualisera
• Mötesstrukturer
• Workshops –delaktighet

• Ex. uppdatera riktlinjer



Rätt åtgärder/stöd
• Väga flera alternativ 
• Det ska vara värt ”pengarna”
• Holistiskt/salutogent hållbart
• Göras begripligt för klienter



Beslut fattas på grundval av lagar, 
fakta och bedömningar.
• En bedömning görs utifrån en tolkning av 

gällande lagar, regler, rutiner etc. och egen 
erfarenhet.

• Alla ska bedömas likvärdigt.

• Gör alla  kommuner(tjänstepersoner) samma 
bedömningar? 
(inte vår erfarenhet)   



Sammanfattning

• Tydlig styrning
• Bedömningarna är avgörande 

och förutsätter en tydlig och 
långsiktig plan. 

• Beroende på behov kan(ska) 
alla nivåer inom hela 
förvaltningsorganisationen, 
involveras.

• Många problem kan lösas på 
”hemmaplan”.

• Färre ärenden för beslut om 
LVU och (LVM).

• Bättre för klienten.
• Lägre kostnader.

• Förhållningssättet  är 
holistiskt  och att  vi 
långsiktigt vill lösa problemet 
i en trygg social kontext.

• Inte bara finna en lösning på 
”problemet”.



• Utmana invanda mönster
• Ifrågasätt om det är bästa lösning för 

individen och familjen
• Använd alla resurser inom 

organisationen
• Bygg en hållbar struktur
• Våga styra och leda 



Det finns inga genvägar eller 
Quick fix  



Reformering av Socialtjänstens processer i
Munkfors - Ransäter

TACK!

JAN-OLOF APPEL


