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Till
Socialtjänstnämnden

Deltagande i Internationel Foster Care Organisations
konferens ”To honor a child” 7 - 13 augusti 2005, i Madison,
Wisconsin, USA.
1 bilaga.
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att Ingrid Bohm och Birgitta Blomgren deltar i en
konferens anordnad av Internationel Foster Care Organisation, 7-13 augusti 2005, i
Madison, Wisconsin, U.S.A.
2. Kostnaderna c:a 25 tkr finansieras dels med stipendiemedel, dels inom enhetens
budgetram.

Dag Helin
Eva Sandberg

Bakgrund
Förvaltningens familjehemskonsulter arbetar med rekrytering, fortbildning och
grundläggande utbildning på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna. Enheten som
består av 3,5 tjänster har kontakt med c:a 500 verksamma familjehem och
rekryterar årligen ett 50-tal nya familjer. Verksamheten är helt intäktsfinansierad.
Internationel Foster Care Organisation (IFCO) anordnar årligen konferenser, vilka
är de enda i sitt slag som har en internationell inriktning inom familjehemsvården.
Konferensdeltagarna består både av familjehem, placerade barn och ungdomar,
socialarbetare, politiker och forskare. Denna mix av deltagare ger upphov till
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inspirerande diskussioner och erfarenhetsutbyte även utanför gängse föreläsningar
och work-shops.
Årets konferens kommer under temat ”To honor the child” att äga rum den 7-13
augusti i Madison, Wisconsin, USA. Familjehemskonsulterna Ingrid Bohm och
Birgitta Blomgren har anmält sitt deltagande till konferensen. De har också ansökt
och beviljats medel för konferensen från Stockholms stads stipendiefond för
socialarbetare.
Kostnader för resa, övriga transportkostnader, hotell, konferensavgifter,
traktamenten etc. beräknas uppgå till c:a 25 tkr.
Kostnaderna tas inom enhetens budgetram kompletterad med stipendiemedel
om 6 tkr.
Förvaltningens synpunkter
Kommunfullmäktige gav under hösten 2004 socialtjänstnämnden i uppdrag
att närmare undersöka förutsättningarna för och i samarbete med
stadsdelsnämnderna, planera en informations- och rekryteringskampanj i
syfte att öka medvetenheten om familjevården. Detta uppdrag handläggs
inom förvaltningens stab. Familjehemskonsulterna är en viktig resurs i detta
arbete.
Förvaltningen tillstyrker att Ingrid Bohm och Birgitta Blomgren beviljas delta
i konferensen i IFCO:s regi. De får där möjlighet att ta del av erfarenheter och
kunskaper som kan ge inspiration till fortsatt utvecklingsarbete inom
familjevården.
Bilaga: Konferensprogram.

