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Sammanfattning
Förvaltningen ansöker tillsammans med Södermalm och Skärholmens stadsdelsförvaltningar om FoU-stöd för att utveckla stödet till föräldrar, vars barn placeras
enligt LVU 1 och 2 § §. Till projektets första del ansöker förvaltningarna gemensamt om totalt 380 000 tkr. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att bli
huvudägare av projektet om ansökan beviljas.
Bakgrunden till projektansökan är de utmaningar socialtjänsten ställs inför i arbetet med de biologiska föräldrarna i samband med beslut om placering av barnet
utanför hemmet. Ny lagstiftning från 2013 ger också föräldrarna rätt till råd och
stöd från socialtjänsten. Ny forskning visar på behovet av nya arbetssätt i stödet
till föräldrarna för att förhindra oplanerade avbrott i vården.

Bilaga
Ansökan till socialförvaltningen, utvecklingsenheten
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Ansökan till utvecklingsenheten
Förvaltningen ansöker tillsammans med Södermalms och Skärholmens stadsdelsförvaltningar om 380 000 tkr till den första delen av projektet ”Det tredelade föräldraskapet – stöd till föräldrar med placerade barn”. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att bli huvudägare av projektet om ansökan beviljas. Ansökan se bilaga.
Lagstiftning och forskning
Sedan den 1 januari 2013 har barnet enligt socialtjänstlagen (SoL) 6 kap 7c § rätt
till en särskilt utsedd socialsekreterare när barnet placeras i ett familjehem eller ett
hem för vård eller boende. Familjehemmet som ska utföra vården ska få råd, stöd,
arbetsledning och handledning i vården av en särskilt avdelad familjevårdsinspektör som inte ansvarar för barnet (Sol 6 kap. 7a §). Socialnämnden ska i fråga om
de barn som vårdas i ett familjehem lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd,
stöd och annan hjälp som de behöver. Det som är nytt i lagstiftningen är att även
föräldrar har rätt till stöd. (Sol 6 kap 7 § 4:e st.).
Socialtjänsten ställs inför stora utmaningar i arbetet med föräldrarna i samband
med beslut om placering utanför hemmet. Detta oberoende av om placering skett
helt frivilligt eller med tvång.
Vid en placering av små barn är det viktigt att en intensiv behandlingskontakt upprättas med föräldrarna parallellt med att föräldrarna behåller en tät kontakt med
barnen i familjehemmet. Detta sker ofta innan och/eller i samband med att barnen
jourplaceras. Tillsammans med insatser för barnet kan man vid gynnsamma omständigheter åstadkomma en återförening med föräldrarna inom rimlig tid. Vid
beslut om stadigvarande placering i familjehem tappar föräldern dock ofta motivation att arbeta med den egna föräldraförmågan. Ibland saknar föräldern även insikt
om omfattningen av bristerna i den egna föräldraförmågan.
I Socialstyrelsens rapport Oplanerade avbrott i familjhemsplaceringar av yngre
och långvarigt placerade barn uppges bland annat under rubriken Vad kan praktiken lära av resultaten? ”Vid placeringar av barn kan det finnas genuina konflikter
om var barnet skall bo, hur det skall uppfostras med mera. Det finns mer eller
mindre inbyggt i svensk familjehemsvård, eftersom barnen så gott som aldrig adopteras, men det är inte givet hur konflikterna hanteras. Gunvor Andersson har
visat att även om det finns en genuin intressekonflikt mellan familjehemmet och
barnets föräldrar är det möjligt att uppnå en samarbetsrelation som gynnar barnet.
Rapportens delstudie 1 pekar mot att förbättrad konflikthantering kan vara ett sätt
att arbeta mot sammanbrott, inte minst för de små barnen…”
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Syfte med projektet







Att uppfylla lagens krav på att socialtjänsten ska ge stöd och hjälp till föräldrarna efter en placering.
Att utveckla arbetet med föräldrar till placerade barn
Att arbeta för att alla placerade barn har en bra relation med sina föräldrar
Att underlätta återförening med föräldrarna om det bedöms vara till barnets
bästa
Att underlätta ett föräldraskap på avstånd om det bedöms vara till barnets
bästa
Att utveckla och höja kompetensen hos familjevårdsinspektörer och socialsekreterare vad gäller föräldrars roll och uppgift när barnen placeras.

Målgrupp: Föräldrar vars barn omhändertas enligt LVU 1 och 2 § §.
Målgruppen definieras ytterligare under kartläggningstiden.
Effektmål







Fler planerade och tidsbegränsade placeringar
Färre beslut om umgängesbegränsningar
Färre sammanbrott i familjehemsplaceringen
Färre återkommande hemtagningsutredningar
Fler planerade hemtagningsutredningar
Fler vårdnadsöverflyttningar

__________________________

