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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd.
• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan
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Socialstyrelsens författningssamling
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren

Socialstyrelsens föreskrifter
om socialnämndens skyldighet att föra förteckning
över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt
hem;
beslutade den 29 september 2003.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 § och 8 kap.
5 § socialtjänstförordningen (2001:937).
1 § Blanketten SoSB 51381 (bilaga 1) skall användas när socialnämnden för den förteckning som anges i 7 kap. 1 § socialtjänstförordningen
(2001:937).
Förteckningen skall omfatta alla barn som någon gång under året vistats
i familjehem eller annat enskilt hem. Den skall föras kontinuerligt.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004.

Socialstyrelsen
KERSTIN WIGZELL
Suzanne Julin
(Socialtjänstavdelningen)
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SoSB 51381 2003-10 pee

Personnummer

Barnens

Uppgiftslämnare

Namn

Utdelningsadress, postnummer och postort

Ansvarig nämnd

Kommun

Lag

1)

Slut

Länskod

Socialnämnden skall senast den 31 januari varje år skicka en kopia av förteckningen till länsstyrelsen i länet (7 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)).
1) SOL, LVU, LSS
2) Familjehem − placering på uppdrag av socialnämnden.
OBS! Inte i hem för vård eller boende (HVB)
A = Placering hos anhörig, t.ex. syskon, mor-, farföräldrar, faster, farbror,
moster, morbror, kusin
B = Placering hos annan närstående, t.ex. styvföräldrar, lärare
C = Placering i familjehem som inte avses i A eller B
Annat enskilt hem
D = Privatplacering, dvs. inte en placering på uppdrag av socialnämnden
E = Placering av utländska barn före adoption

Typ av Förälder i familjehemmet/det enskilda hemmet
hem,
Namn
Kommun
bokår mån dag år mån dag stavs2)
kod
Början

Vistelsen

Telefon (även riktnummer)

Avser år ………………

Förteckning över barn under 18 år som
vistas i familjehem eller annat enskilt hem
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