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Dnr 2008/241-02

Projektanställning Familjestödjare
Bilagor: Projektanställning Familjestödjare – en framställan om att förlänga
projektanställningen som Familjestödjare vid Familjecentrat Växhuset

Ärendebeskrivning
I september 2007 tillsattes en befattning familjestödjare på Familjecentrat
Växhuset. Anställningen skulle vara en projektanställning i först ett år.
Anledningen till denna projektanställning var i grunden en motion som Ylva
Strutz (Fp) skrev med önskemålet om att en ”Supernanny” skulle finnas i
Luleå Kommun. Tanken var att kunna möta familjer som har ett mer uttalat
behov av hjälp i sin gränssättningsstuktur eller annat som påverkar barnets
mående i familjen. Utifrån denna motion, skrevs en projektansökan där
behovet av en familjestödjare presenterades.
Familjestödjarens betydelse och framtida behov
Behovet av att hjälpa familjer med mer uttalade behov av stöd, ex med
gränssättning är stora, också i Luleå. Möjligheterna att hitta och möta dessa
familjer i ett tidigt skede, är av stor vikt. Möjligheten att göra detta på ett bra
sätt har ökat markant i och med tillsättningen av tjänsten familjestödjare på
Växhuset.
Familjestödjaren har genomgått utbildning i KOMET samt arbetar med ett
mer riktat arbete med familjer direkt. Detta sker genom samtal på Växhuset
eller genom hembesök. Inom ramen för Växhuset har man startat upp grupper
för barn till missbrukande föräldrar, och tanken är också att kunna möta detta
behov för tonåringar. Planeringen är att familjestödjaren tillsammans med
personal från SYNQ ska hålla i detta.
Efterfrågan från främst föräldrarna själva, primärvården men även psykiatrin
beträffande frågor som rör föräldraskapet har ökat markant.
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Det finns en allmän uppfattning om att många lever hektiska och stressade liv,
med en alltför hög påfrestning på det dagliga goda livet, som i längden kan
bidra till en försämrad psykisk hälsa. Oftast är man inte föremål för insatser
inom psykiatri eller socialtjänst i detta läge. Det som framkommit i Växhuset
är en ökning av föräldrar som självmant söker sig till Växhuset för samtal
kring detta, och med en önskan om att förbättra klimatet och relationerna till
varandra i hela familjen.
All forskning visar tydligt att stressade föräldrar påverkar barnen mycket
negativt, och är en uppåtgående trend i samhället i stort.
Möjligheten att snabbt initiera ett första möte är en styrka på Växhuset. För
närvarande finns inte några väntetider. Ett konkret arbete med att hjälpa
föräldrar få verktyg i sitt föräldraskap känns mycket meningsfullt och man
kan också se att många föräldrar får en stor förändring i sina respektive
familjer ganska omgående. Förändringsarbete av det här slaget tar tid och att
fortsätta arbeta utifrån de visioner som är satta för Växhuset, är det ett måste
att Familjestödjaren får vara kvar. Ett år i sammanhanget är en kort tid.
Uppdraget och visionen kring Familjecentrat Växhuset
Uppdraget och visionen kring Familjecentrat Växhuset är att verksamheten
ska vara:
Förebyggande och hälsofrämjande
Allmän (föräldraroll, uppväxtvillkor, 0-18 år samt föräldrar, positiva
nätverk samt hjälp till självhjälp, PREP- utbildning, föreläsningar om
föräldraskap, barns utveckling etc.)
Riktad och stödjande (KOMET, barn till missbrukande föräldrar,
stödsamtal)
Förebygga ökning av anmälningar till socialtjänsten
Tidiga insatser innan problem uppstått, fokus på det positiva, att stärka
det som fungerar
Stärka barnets uppväxtvillkor
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Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

att förlänga projektanställningen som Familjestödjare vid Familjecentrat
Växhuset t.o.m. 2008-12-31 och ompröva en förlängning därefter när
utvärderingen av Växhuset har redovisats.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag
_____

Socialnämnden beslutar
-

_____

att förlänga projektanställningen som Familjestödjare vid
Familjecentrat Växhuset t.o.m. 2008-12-31 och ompröva en förlängning
därefter när utvärderingen av Växhuset har redovisats.

Beslutsexpediering
Familjecentralen Växhuset
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