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Verksamhetsområde socialtjänst

Dnr 2007/216-751

Familjehemsprojektets framtid

Bilaga: Redovisning om familjehemsprojektets arbete perioden hösten 2003 till
våren 2007, samt framställan om fortsatt samverkan mellan respektive
kommuner fram till våren 2009, förslag till årsbudget för 2008 och 2009
Bakgrund
Sedan hösten 2003 samverkar socialförvaltningarna i Boden, Kalix, Luleå och
Piteå kommuner i projektform om familjehemsvård för tonåringar. FoU
Norrbotten är projektägare och projektet pågår till 2007-05-15 i sin nuvarande
form. Verksamheten innebär att rekrytera och utreda familjehem till
tonåringar, samt tillhandahålla stöd, handledning och utbildning till sådana
familjehem. Två familjehemskonsulenter och en projektledare utgör projektets
personal. Lokaler och administrativt stöd tillhandahålls av Kommunförbundet
Norrbotten.
Syfte
Kunna placera fler tonåringar för vård i familjehem i eller i närheten av sina
hemkommuner för att om möjligt undvika placeringar i HVB-hem långt från
hemmiljön.
Metod
Stödet till familjehemmen innebär att familjehemskonsulenterna regelbundet
besöker familjehemmen och i början av en placering mycket tätt, åtminstone
varje vecka.
I planering och samordningsfrågor i förhållande till skolor och till PBU har
projektet haft en aktiv roll. Det sker dock alltid i samförstånd med och på
uppdrag av ansvarig socialsekreterare. Myndighetsansvaret ligger kvar fullt
ut på placerande kommun.
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Resultat
Under projekttiden har verksamheten ökat i omfattning. År 2005 var 7
tonåringar placerade under 871 dygn inom projektets ram och år 2006 var
antalet 10 placerade under 2 350 dygn. Det har dock funnits ett större behov
av familjehem till tonåringar än vad familjehemsprojektet hittills kunnat
motsvara.
Utvärdering av verksamheten visar att familjehemsprojektet har gjort
framsteg som visar på att familjehemsvård är möjligt för den grupp tonåringar
som målgruppen utgör. Det kräver dock att det finns mycket stöd,
handledning och utbildning till familjehemmen.
Framtidsutsikter - utvecklings möjligheter
En utveckling av verksamheten skulle kunna vara att utveckla kommunernas
samverkan då det gäller rekryteringsinsatserna för att rekrytera familjehem
och kontaktfamiljer till barn och ungdomar, inte bara familjehem till
tonåringar. Detta skulle samla kommunernas krafter när det gäller
rekryteringsarbetet och göra det mer synligt. En ytterligare utveckling skulle
kunna bli att arrangera grundutbildningar för blivande familjehem och
temadagar på olika platser i regionen för familjehem samt analysera
handledning och stöd för familjehem.
Med hänvisning till ovan framlagda redovisning och framtidsutsikter
framställs förslag till fortsatt samverkan i familjehemsprojektet.
Förslag till beslut
-

fortsätta den samverkan mellan kommunerna om familjehemsvård för
tonåringar, som projektet har arbetat fram, under ytterligare två år,
2007-05-16—2009-05-15

-

under 2008 ska projektkommunerna fatta beslut om huvudmannaskapet
för verksamheten efter projekttidens slut 2009-05-15.
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-

tillskjuta medel till projektet i proportion till folkmängden i respektive
kommun
År 2007 070516-071231
875 000 kr (Luleås andel 45 % 393 750 kr)
År 2008 080101-081231
1 532 000 kr (-”689 400 kr)
År 2009 090101-090515
752 125 kr (-”338 456 kr)

-

utreda hur en utvidgad regional samordning ska kunna genomföras och
lämna förslag på en sådan verksamhet under hösten 2007.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
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