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Rutin för övervägande om barns placering hos anhöriga eller 
annan närstående. 

Rådande regelverk 

Enligt 6 kap 5 § SoL skall socialnämnden inför placering av barn utanför hemmet i första 

hand överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad 

som är bäst för barnet skall dock alltid beaktas. 

 

Allmänna principer av vikt: 

 Nämndens skyldigheter enligt 6 kap 5 § SoL innebär att man inför placering 

förutsätts: 

1.Undersöka barnet/den unges befintliga nätverk för att utröna om det finns möjlighet att 

placera barnet inom den kretsen samt 

2.Undersöka i vilken mån det finns intresse hos och möjlighet för någon i denna krets att 

ta emot barnet. 

 För det fall man kan konstatera att det inte finns någon i barnets nätverk som har 

möjlighet att ta emot barnet kan skyldigheten anses fullgjord. 

 Om däremot någon anhörig förklarar sig villig att ta emot barnet åligger det 

nämnden att närmare utreda förutsättningarna för en sådan placering. 

 Om flera anhöriga var för sig förklarar sig villiga att ta emot barnet gäller denna 

skyldighet som regel i förhållande till var och en av dem 

 

Arbetsgång vid övervägande enligt 6 kap 5 § SoL 

 Så snart det står klart att en placering utanför det egna hemmet skall aktualiseras 

skall ansvarig handläggare samråda med berörda parter i fråga om förutsättningar 

för placering i nätverk eller hos närstående 

 I de fall inga förutsättningar för sådan placering föreligger antecknas förhållandet i 

barnet/den unges personakt. 

 I de fall anhöriga och närstående presenteras i utredningen tas en inledande 

kontakt med dessa förutsatt att omständigheterna i det enskilda fallet ej talar emot 

detta. 

 I de fall den inledande kontakten utvisar att intresse finns för ett uppdragstagande 

och förutsatt att inga omständigheter talar mot detta relaterat till barnets bästa 

vidtas erforderliga utredningsåtgärder. 

 Samtliga åtgärder enligt ovan dokumenteras i barnet/den unges personakt. 


