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§ 11
Familjehemsplacerade barn
Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Roger
Mogert (S)

Dnr 1.6-93/2014
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Roger Mogert (S) hänvisar i sin skrivelse till den forskning om
familjehemsplacerade barn som visar att placerade barn och unga
är en utsatt grupp som samhället har ett särskilt ansvar för. I
skrivelsen föreslås att staden måste stärka brukarinflytandet och
anpassa verksamheterna ytterligare till dem de är till för. Målet
för detta bör enligt motionären vara att öka placerade barns och
ungas möjligheter att få sina behov tillgodosedda.
Förvaltningen arbetar för att placerade barn och unga ska bli
lyssnade till och få sina behov tillgodosedda och anser att det är
ett prioriterat område att följa upp. Förvaltningen har sedan 2009
haft i uppdrag att arbeta för ökad kvalitet i familjehemsvården.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
5 maj 2014.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Det är en viktig skrivelse och staden har höga ambitioner när det
gäller att erbjuda även familjehemsplacerade barn en trygg och
bra uppväxt. SkolFam är ett exempel på lyckad verksamhet och
som vi anser borde utökas. Tätare besök och uppföljningar samt
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utökade möjligheter till inflytande och delaktighet för de
placerade barnen kräver ekonomiska resurser. Idag arbetar
Stockholms socialarbetare under extremt tryck och det behövs
avsevärda förstärkningar av budgeten för den sociala barn- och
ungdomsvården.
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