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Sammanfattning
Projekt familjevård startade 2010-01-01 utifrån Barnuppdraget i Stockholms
socialtjänst - BUSS-utredningens förslag till utveckling och förbättring av
familjehemsvården. Syftet med familjevårdsprojektet är att initiera förbättringar,
komma med konkreta åtgärder och skapa förändringsprocesser inom
familjehemsvården vad gäller utbildningsinsatser, ökad stabilitet och kontinuitet
för familjehemsplacerade barn och ungdomar, förebygga riskfaktorer samt se över
insatser till placerade barns föräldrar.
Föreliggande rapport är en beskrivning av vad projektet uppnått under 2011.
Projektet kommer att pågå även under 2012.
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Bakgrund
BUSS-utredningen presenterades för dåvarande socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden våren 2009. Utredningen innehöll bl.a. en rad förslag för
en ökad kvalitet av stadens familjehemsvård. En projektledare tillsattes i januari
2010 med uppdrag att initiera en utveckling av familjehemsvården på några
specifika områden:
1. Utbildning av verksamma familjehem och utbildningsinsatser till stadens
familjevårdsinspektörer.
2. Stabilitet och kontinuitet för familjehemsplacerade barn och ungdomar.
3. Förebygga riskfaktorer och förbättra uppföljning.
4. Insatser till föräldrar som har sina barn placerade.
Under 2011 har ett uppdrag att se över jourhemsplaceringar lagts till
projektledarens uppgifter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska enheten, avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor.
Rapporten i sammanfattning
Pågående och genomförda insatser 2011
 Utbildning av verksamma outbildade familjehem enligt fastställd
utbildningsplan är genomförd. Utbildningsmaterial på somaliska och
arabiska finns för de familjehem som behöver det. Kursledare från
stadsdelförvaltningarna fortsätter med utbildningsinsatser om behov finns.
 En kvalitetshöjande basutbildning i familjehemsvård riktad till stadens
familjevårdsinspektörer är pågående. Forskning, kunskap och praktik kring
umgänge, handledning till familjehem och samtal med barn är fortsatta
viktiga utvecklings- och utbildningsområden. En utbildningsdag där
senaste forskningsresultat presenteras för familjevårdsinspektörer och
socialsekreterare planeras under våren 2012.
 Informationsmaterial om vårdnadsöverflyttning riktat till familjehem,
föräldrar och barn i familjehem har producerats under år 2011 i samarbete
med familjevårdsinspektörer. Broschyrerna slutförs och distribueras till
stadsdelförvaltningarna och familjehemskonsulterna vid Resursteamen
barn och ungdom inom Socialförvaltningen.
 En studieresa med fyra stadsdelförvaltningar till Landskronas
familjevårdsenhet är genomförd. Syftet var att inhämta kunskaper, rutiner
och erfarenheter kring vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem.
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En inventering över stadens insatser till familjehem som blivit
vårdnadshavare är gjord och en utbildnings- och informationsdag om
insatserna är genomförd.
En inventering av föräldrastödsinsatser under barnets placeringstid är
genomförd. Inspirationsseminarium planeras under 2012.
Utvärderingsmodellen från Karlstad ”Att lära av fosterbarn” är initierad
och genomförs på två stadsdelsförvaltningar. Fler stadsdelförvaltningar är
intresserade av att använda sig av modellen som ett led i sitt
förbättringsarbete. Socialstyrelsen rekommenderar utvärderingsmodellen.
Kontakt och samverkan med stadsdelförvaltningarnas barn- och
ungdomsgrupper, familjevård, öppen- och vuxenvård, Socialstyrelsen,
Barnombudsmannen, Allmänna barnhuset, Bris och brukarorganisationer
pågår kontinuerligt.
Projektledare har deltagit i socialstyrelsens referensgrupper kring ”Trygg
och säker vård i familjehem” och ”Öppna jämförelser” under året.
Referensgrupperna fortsätter under 2012.
En översyn av jourhemsvården är påbörjad. Besök på alla
stadsdelförvaltningar för att inhämta synpunkter och förslag på
utvecklingsområden pågår. Översynen beräknas vara klar i februari 2012.

Besök har gjorts på samtliga stadsdelsförvaltningar och projektledaren har deltagit
i nätverk och referensgrupper i utvecklingsfrågor om familjehemsvård och
jourhemsvård inom staden, i länet, brukarorganisationer och myndigheter.
Fortsatta utvecklingsområden
 Det är viktigt med fortsatta kvalitetshöjande utbildningsinsatser för
familjevårdsinspektörer och barnhandläggare inom familjehemsvården.
Forskning, kunskap och praktik om placerade barns hälsa, skola, umgänge,
samtal med barn, placerade barn med funktionsnedsättning och
handledning till familjehem är viktiga utbildningsområden.
 Fortsatt fokus på placerade barns hälsa och skolgång.
 Fortsatt fokus på vårdnadsöverflyttning.
 Framtidens familjehem. Behövs nya typer av familjehem?
 Kunskap om unga som lämnar vården och fortsatta stödinsatser. Aktuell
forskning inom området.
 Utifrån jourhemsöversynen initiera förslag till förbättringsåtgärder.
 Utreda behov av brukarråd bestående av placerade barn och ungdomar i
eller med erfarenheter av familjehems- och jourhemsvård.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kommunfullmäktiges budget för 2012 uttrycker att barn och ungdomar i
familjehem är en högt prioriterad målgrupp. Uppföljningen av familjehemsvården
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ska utvecklas och kvaliteten säkerställas. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med att
förbättra kvaliteten av familjehemsvården har fått ett starkt stöd av förvaltningens
insatser genom projekt familjevård. Det fokus som har varit på familjehemsvården
har uppmuntrat och lett till faktisk utveckling och kvalitetshöjning av vården.
Många utvecklingsinsatser har inletts med stöd av projektet men kommer att
behöva fortsatt stöd. Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av kvalitetshöjande
insatser för stadens familjehemsvård och planerar att projekt familjevård ska
fortsätta under 2012.
____________________________
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