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Remissvar - juridisk vägledning för
familjerådgivning
IVO anser att kunskapsstödet är till stor nytta för personal inom familjerådgivningen. Vi
ser särskilt positivt på de nya kapitlen som rör barns delaktighet respektive bestämmelser
om sekretess.
Vi vill lämna synpunkter på kapitel 3, 4, 5 och 7, enligt nedan:

3. Barn
IVO ser positivt på att ett kapitel om barns medverkan i familjesamtal förs in i materialet.
Vi anser dock att kapitlet bör utvecklas ytterligare. Likaså bör delen avseende
Barnkonventionen utveckla utifrån vad propositionen innehåller (prop. 2017/18:186).
Barn har egna erfarenheter av sin familj som ska tillmätas värde och rätt att uttrycka dessa.
Man bör snarare ställa sig frågan vid vilka tillfället som barn inte bör medverka än
tvärtom.
Ett familjearbete bör präglas av öppenhet och delaktighet. Barn kan dock inte alltid sitta i
en mer vuxen form och reflektera och det finns därför behov att utveckla olika nya sätt,
lösningar och möjligheter att barn ska känna sig bekväma och kunna få utrymme i
samtalet på sina egna villkor.
Det kan t.ex. handla om samtalsmiljön, förberedelser, metodstöd för samtal med barn. Det
finns ytterligare tankar och hänvisningar till forskning i Samforskning i socialtjänst
Delrapport 1: Metodbok –erfarenheter – Stockholm Stad 2018 sid. 20ff. https://gck.nu/wpcontent/uploads/2019/01/Lisa-Koser-Bromma-om-modellen-samforskning-uppdaterad.pdf

4. Kvalitet
Underrubrik Tillsyn
IVO bedriver tillsyn utifrån lag och föreskrift. IVO anser därför att skrivningen som avser
de krav som kommunen ställer upp i sin beskrivning av verksamheten behöver tas bort.

5. Bestämmelser om sekretess

TG7
2019 v 1.0

IVO anser att det bör tydliggöras i materialet huruvida underrättelseskyldighet vid
bidragsfusk och folkbokföring även gäller familjerådgivning som bedrivs i privat regi.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Org.nr 202100-6537

1(2)

2021-11-11

Dnr 3.5.1-44333/2021-1

2(2)

7. Dokumentation och gallring
På sidan 15 finns en hänvisning till Patientjournallagen. Denna är upphävd och ersatt med
patientdatalagen (2008:355).
________________________________
Beslut att godkänna detta remissvar har fattats av avdelningschefen Patrick Barringer.
Inspektören Annelie Andersson har deltagit i den slutliga handläggningen.
Avdelningsjuristen Marie Jakobsson Randers har varit föredragande.

