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Till
Socialtjänstnämnden

Mötesplats för hemlösa föräldrar och deras familjehemsplacerade barn
(2 bilagor)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens uppmaning godkänna detta tjänsteutlåtande.
2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Stockholms Stadsmission för kännedom.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Förvaltningen instämmer i Margareta Olofssons (v) och Annika Billströms (s)
uppfattning att det är angeläget att ge hemlösa föräldrar stöd att skapa kontakt
med sina barn. Under förutsättning av det är till barnens bästa bör stöd att möjliggöra möten kunna ges på olika sätt utifrån den enskildes aktuella situation.
En möteslokal i anslutning till en befintlig verksamhet skulle kunna vara en
form av stöd. Inom ramen för Stadsmissionens dagverksamhet Klaragården bedömer man att en sådan mötesplats skulle kunna skapas.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen behandlade den 27 augusti 2003 en skrivelse av Margareta
Olofsson (v) i vilken hon föreslår att staden tillhandahåller en mötesplats för
hemlösa och deras barn. Kommunstyrelsen beslutade därvid uppmana socialtjänstnämnden att se över behovet av en central mötesplats för hemlösa föräldrar och deras barn. Stadsdelsnämnderna rekommenderades att underlätta för
hemlösa föräldrar att träffa sina barn genom tillhandahållande av lokal.
Annika Billström (s) hade redovisat ärendet i en promemoria av den 4 juni
2003. I denna framhölls att det är en angelägen fråga att öka möjligheterna för
hemlösa föräldrar att träffa sina familjehemsplacerade barn. Det är lika viktigt
att dessa möten sker på barnens vilkor och i ändamålsenliga lokaler. Mötesplatser bör erbjudas i befintliga lokaler, exempelvis öppna förskolor. Även om huvudansvaret för att erbjuda mötesplatser åvilar stadsdelarna finns sannolikt
även behov av en central mötesplats.
Skrivelsen hade remitterats till stadsledningskontoret, socialtjänstnämnden och
utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, KatarinaSofia och Liljeholmen.
Stadsledningskontoret anser att behovet behöver preciseras och att om behov
föreligger aktualisera frågan med frivilligorganisationerna. Socialtjänstnämnden är positiv till idén om en alternativ mötesplats men menar att det behöver
utredas närmare huruvida en sådan verksamhet ska drivas i stadens regi eller
inom ramen för den frivilliga sektorn. Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby
anför att möjligheter till umgänge bör ordnas av socialtjänsten lokalt i staden.
Stadsdelsnämnden Katarina-Sofia anser att det viktigaste är att hjälpa dessa
personer till en ordnad tillvaro så att de kan umgås med sina barn under så
goda betingelser som möjligt. Nämnden menar dock att en särskild lokal inte är
lösningen. Stadsdelsnämnden Liljeholmen föreslår att socialtjänstnämnden får
ett uppdrag att finna en gemensam lokal för alla stadsdelsnämnder.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetas inom kansliavdelningen i samarbete med
staben för utredning/projekt samt kund- och individorienterade verksamheter.
Synpunkter har även inhämtats från Stadsmissionens dagverksamhet för kvinnor, Klaragården.
Kommunstyrelsens beslut och Annika Billströms (s) promemoria biläggs tjänsteutlåtandet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i Margareta Olofssons (v) och Annika Billströms (s)
uppfattning att det är angeläget att ge hemlösa föräldrar stöd att skapa kontakt
med sina barn. Under förutsättning av det är till barnens bästa bör stöd att möjliggöra möten kunna ges på olika sätt utifrån den enskildes aktuella situation.
En möteslokal i anslutning till en befintlig verksamhet skulle kunna vara en

DNR 106/187-2002
SID. 3 (4)

form av stöd. Inom ramen för Stadsmissionens dagverksamhet Klaragården bedömer man att en sådan mötesplats skulle kunna skapas.
Förvaltningen anser att det är viktigt att uppmärksamma att många hemlösa är
föräldrar. Frågan om hur kontakten med eventuella barn ser ut är betydelsefull
för den enskilde och självfallet även för barnen. Många gånger kanske föräldrar
och barn överhuvudtaget inte har någon kontakt längre.
Vid mötet med klienterna inom exempelvis ekonomi- och vuxensektioner bör
man uppmärksamma eventuella barn och medverka till att den enskilde ska
kunna ha och behålla kontakt med sina barn. Att börja prata om barnen kan
vara ett första steg för den enskilde att överväga om det skulle kunna vara möjligt att etablera kontakt om den inte längre finns.
Förvaltningens uppfattning är att möten mellan familjehemsplacerade barn och
föräldrar alltid ska vara på barnets villkor. Barnen har många gånger skilts från
sina föräldrar för att föräldrarna av olika skäl inte kunde ta hand om sina barn.
Det är socialtjänstens ansvar att medverka till möten som är motiverade ur barnens perspektiv.
Förvaltningens erfarenhet av umgänge mellan föräldrar och deras familjehemsplacerade barn är att det kan ordnas på många olika sätt utifrån den aktuella situationen. Det vanligaste med hänsyn till barnperspektivet är dock att föräldrarna besöker sina barn i familjehemmet. Detta gäller oavsett om föräldrarna är
hemlösa eller har ett eget hem.
Utifrån socialtjänstens erfarenheter har behov av en särskild möteslokal för
föräldrar och deras familjehemsplacerade barn inte funnits. En möteslokal skulle emellertid kunna vara ett komplement som passar vissa barn och föräldrar.
Det mest naturliga är om en sådan verksamhet utvecklas i anslutning till en redan befintlig verksamhet.
Det förslag som framförts är att en sådan verksamhet skulle kunna utvecklas i
anslutning till en öppen förskola. Hittills har detta förslag inte förverkligats av
någon stadsdelsnämnd. Verksamhet särskilt för pappor med umgängesbarn har
funnits i anslutning till en öppen förskola men lagts ner då underlaget varit för
litet. Socialtjänstförvaltningen har inom förvaltningen ingen verksamhet inom
vilken en mötesplats för hemlösa och deras familjehemsplacerade barn naturligt skulle kunna utvecklas.
Inom Stockholms Stadsmissions dagverksamhet Klaragården menar man sig ha
sett behovet av en lokal där hemlösa kvinnor kan träffa sina barn i lugn och ro.
På Klaragården känner många kvinnor sig trygga och det finns därför förutsättningar för att de skulle klara av att etablera en kontinuerlig kontakt med sina
barn om de skulle kunna träffa dem i denna miljö. Man skulle kunna starta en
sådan verksamhet som ett projekt inom de egna lokalerna. Att utveckla verksamheten kräver dock ökade ekonomiska resurser. Förvaltningen ställer sig po-
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sitiv till idén och föreslår att Klaragården inkommer med en ansökan om projektbidrag som får prövas av socialnämndens organisations- och föreningsutskott.

______________________________

Bilagor
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 augusti 2003
2. Annika Billströms (s) promemoria av den 4 juni 2003

