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Till
Socialtjänstnämnden

Svar på motion (2007:20) om ökat stöd till
familjehem
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden åberopar och överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Motionen i korthet
Eivor Karlsson (mp) och Stefan Nilsson (mp) har i en skrivelse till kommunstyrelsen
framfört krav på ökat stöd från stadens sida till verksamma familjehemsföräldrar.
Kommunstyrelsen har via stadsledningskontoret skickat miljöpartiets yrkande på remiss
till socialtjänstnämnden och ett antal stadsdelsnämnder. Remisstiden sträcker sig till den
28 september 2007.
Ärendets beredning
Remissvaret har beretts av socialtjänstförvaltningens stab.
Underlag
Eivor Karlsson (mp) och Stefan Nilsson (mp) har i en skrivelse till kommunstyrelsen
framfört krav på ökat stöd till familjehem. De yrkar på att fullmäktige ska besluta att
staden ska utveckla former för handledning till verksamma familjehemsföräldrar utifrån
specialkunskap om de biologiska föräldrarnas speciella problematik och behov.
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Aktuell situation gällande handledning av familjehem
Stadsdelsnämnderna ansvarar för familjevården i alla dess delar inom det egna
geografiska upptagningsområdet. I stadsdelsnämndernas ansvar som uppdragsgivare till
familjehemmet ligger såväl arbetsledning som stöd och handledning. Med stöd avses
fortlöpande kontakt och samtal. Med handledning avses särskilda samtal som syftar till att
tillgodose det behov som familjehemsföräldrarna periodvis kan ha av att diskutera och
bearbeta egna känslor och upplevelser som har med uppdraget som familjehem att göra.
Handledning kan skötas av familjevårdsinspektören, men också överlåtas till annan såsom
utomstående terapeut eller konsult. Familjehemskonsulterna vid socialtjänstförvaltningen
erbjuder stadsdelsförvaltningarna extra stöd till verksamma familjehem i form av
handledning av familjehemspsykolog. Verksamheten är intäktsfinansierad.
Särskilt under barnets första placeringsår, som brukar vara den mest riskfyllda perioden,
behöver kontakten med familjehemmet vara extra tät. Alla tonårsplaceringar måste
normalt följas upp tätare, och kombineras med extra stöd till familjehemmen, t.ex.
handledning. Många socialsekreterare menar att deras arbetstid inte räcker till för att
uppfylla familjehemmens förväntningar på stöd och handledning.
Socialtjänstförvaltningens synpunkter
Flertalet barn som placeras i familjehem har allvarliga problem, många är tonåringar, och
det blir svårt för familjehemmet att klara av uppdraget om de inte får utbildning, stöd och
handledning när de behöver det. Socialtjänsten måste ge potentiella familjehem grundlig
utbildning och kunskap om vad ett uppdrag som familjehem innebär på kort och lång sikt.
Vidare måste det vardagliga stödet till verksamma familjehem vara tillförlitligt, och
handledning finnas att tillgå för de familjehem som efterfrågar extra stöd.
Socialtjänstförvaltningens stab har undersökt stadens organisation för socialtjänstens
arbete med familjehemsvård. Ett förslag till utveckling av familjehemsvården i
Stockholm, inklusive kostnadsberäkningar för detta, kommer inom kort att presenteras för
socialtjänstnämnden. Socialtjänstförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inväntar det
kommande tjänsteutlåtandet.

