Missiv

Ärendenummer

2020-05-28

SN 2020/148

Socialförvaltningen
Elisabeth Kantor
0171-625111
elisabeth.kantor@enkoping.se

Rapport om förvaltningens utvecklingsarbete gällande familjehemsvård.
Socialnämnden föreslås besluta
Att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningen föredrar beskrivning av utvecklingsarbete gällande
familjehemsvården.

Elisabeth Kántor
Socialchef

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 69 C

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
33 04 17-7

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
socialforvaltning@enkoping.se

1 (1)

Enköpings familjehemsvård
”Ett nytt sätt att stötta, utbilda och handleda våra uppdragstagare.”

Syftet
För att kunna möta de långsiktiga mål som kommunen och socialnämnden satt upp för barn i
samhällsvård har familjehemsteamet gjort en analys kring hur arbetet runt våra familjehem ska
utvecklas. Det vi sett behövs är närmare vägledning, mer struktur kring hur vi utreder våra blivande
uppdragstagare, mer kunskap kring de utmaningar ett familjehem kan uppleva samt en
strukturerad metod för handledning. Dessa förändringar i familjehemsvården bidrar till säkerställa
att våra placerade barn når gymnasiebehörighet i årskurs 9, att varje barn får det stöd det behöver
utifrån sina behov. Det bidrar också till att socialnämndens arbetsmetoder är evidensbaserade
samt att barn växer upp till ett självständigt vuxenliv med egen försörjning.
Målet med denna kvalitetshöjning av verksamheten är att minska behovet av att placera i
konsulentstödda företag samt på HVB utifrån utgångspunkten att barn inte ska behöva uppleva
omplaceringar. Enköpings socialförvaltning står emellanåt inför sammanbrott i familjehemsvården
och behöver omplacera barn. Detta är en uppslitande och traumatisk upplevelse för varje barn som
drabbas. Målet är att vi med vårt nya, riktade sätt att arbeta ska minska och förhoppningsvis helt ta
bort behovet av att omplacera barn.

Idag
Vi har gjort studiebesök i andra kommuner för att via deras erfarenheter dra lärdomar för att
utveckla Enköpings familjehemsvård. Våra samlade erfarenheter från dessa kommuner samt våra
egna kunskaper har lett fram till den vision av hur vi vill bedriva familjehemsvård i Enköping.
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Rekrytering
Enligt vår erfarenhet är ryktet en stor del av en kommuns möjligheter att rekrytera nya familjehem.
Genom det sätt vi nu tänker att vår familjehemsvård ska fungera tror vi att Enköpings kommuns
rykte som en bra kommun med hög tillgänglighet, mycket stöd i form av temakvällar och

handledning samt engagerad och kunnig personal kommer att öka och rekrytering därmed
underlättas.
Vi är också medlemmar i SKR:s onlinetjänst där blivande familjehem kan anmäla sitt intresse att bli
familjehem. Vi får redan idag in ca fem st intresseanmälningar av familjer som vill bli familjehem
per vecka, de har valt just Enköping som den kommun de vill samarbeta med.
Vi har tagit fram enklare infoblad att ge till de som funderar på uppdraget. Vi har också formulerat
en mer omfattande infobroschyr att ge till familjehem då de är redo att ta emot placering. Denna
broschyr är matnyttig, där står allt praktiskt som kan tänkas behövas. Infoblad är också framtagna
som är riktade till de barn som ska placeras, en för de yngre åldrarna och en för de äldre. Infoblad
riktade till samarbetspartners och biologiska barn håller på att utformas.
Vi kommer också hålla informationskvällar för alla för att höra hur det kan vara att vara
uppdragstagare åt Enköpings kommun.
Vår hemsida håller på att utvecklas så att den är intresseväckande och där det är lätt att komma i
kontakt med oss och möjligt att via hemsidan skicka in en intresseanmälan.
Genom ett nytt gemensamt telefonnummer ökar vi dessutom tillgängligheten och det finns alltid
en familjehemssekreterare att få kontakt med.

Utredning
Efter att man inkommit med en intresseanmälan skickas omedelbart ett informationsbrev, ett
infoblad, socialstyrelsens BRA-famformulär och en samtyckesblankett ut till familjen. När en
underskriven samtyckesblankett inkommit skickar vi efter registerutdrag från Kronofogden, Polis
och socialförvaltning. Därefter bokar vi ett hembesök hos familjen. Kontakt med familjen för att
boka ett hembesök ska ske inom två veckor från det att samtycket inkommit.
Vi tittar just nu på sätt att utveckla våra familjehemsutredningar. De viktigaste egenskaperna som
ett familjehem ska ha är förmågan att sätta sig in i ett barns situation – att familjehemmet kan
mentalisera. Vi håller just nu på att titta på olika metoder för att kunna se och bedöma denna
förmåga hos våra familjehem. Vi behöver också strukturera vilken typ av information som är
viktigast då vi pratar med tidigare placerande kommuner och de referenter familjehemmen
uppger. Vi behöver utveckla våra intervjuer med de biologiska barn som finns i familjehemmen för
att synliggöra deras behov.
En utredning ska ta max tre månader från ax till limpa.

Utbildning
Alla våra familjehem ska ha gått utbildningen ”Ett hem att växa i” inom kort.
De familjehem som vi nyrekryterat ska först gå utbildningen innan det är aktuellt att placera ett
barn i familjen. Under utbildningar vi haft har vi fått korn på fler detaljer hos våra familjehem som
gör att det blir lättare att matcha ett barn och också lättare att se vilket stöd det individuella
familjehemmet behöver. Ämnena som diskuteras i familjehemsutbildningen väcker en del känslor

hos våra familjehem och det blir tydligare för oss familjehemssekreterare hur
familjehemsföräldrarna kommunicerar med varandra, vem som är stark inom vissa områden, om
man kompletterar varandra, hur engagerad man är osv.
Vi kommer att hålla två utbildningar per år tills alla familjehem har gått. Därefter vid behov.

Placering
Inför placering hålls ett matchningsmöte mellan familjehemsteamet och handläggare som
placerar. Där diskuteras olika familjehems styrkor, svagheter och förmågor i förhållande till barnets
behov. Beslut tas under mötet om vilket familjehem som erbjuds barnet och dess vårdnadshavare.
I samband med placering deltar familjehemmet och det placerade barnet i Familjens hus regi i
MAFI (MikroAnalys och FamiljeIntervention). MAFI är en handledningsmetod där man tittar på
anknytningsstilar mm. Detta för att hitta områden som familjehemmet behöver extra stöd i samt
också bana väg för en god anknytning. I samband med placering besöker familjehemssekreterare
familjehemmet oftare för att förebygga sammanbrott.
Under placeringen kommer familjen att erbjudas olika sociala aktiviteter, det skulle kunna vara
sommarläger för familjehemmet och det placerade barnet, biokvällar och syskonträffar mm. Under
ett sommarläger är tanken att det placerade barnet får testa olika fritidsaktiviteter under dagarna.
Detta för att uppmuntra barn att delta i olika sporter och andra verksamheter. Att ha en
fritidsaktivitet är viktigt både för att lära sig att samspela socialt men också för att få en bra hälsa.
Medan barnet testar olika aktiviteter träffas familjehemsföräldrarna för att prata kring olika teman
kring uppdraget. Vi vill ta kontakt med olika idrottsföreningar i Enköping för att se om dessa kan
komma och anordna en halvdag med aktiviteter.
Vi kommer också kontakta Rädda Barnen och andra ideella föreningar för att se hur ett samarbete
med dem kan se ut.
Vi tänker också att för att påvisa vikten av det arbete våra familjehem utför erbjuder vi alla våra
familjehem högsta arvode och omkostnad från början. Enl erfarenhet från andra kommuner har
detta gjort att man inte hamnar i diskussioner om ersättning för olika kostnader som uppstår under
placering, familjehemmen vet att i summan de får ingår allt och inget extra betalas ut. Detta leder
till att familjehemssekreterarnas administrationstid minskar.
I de fall där barn bor på institution och ska flytta till familjehem efter placering påbörjas kontakten
mellan familjehem och barn redan under placering på HVB/SIS. Detta för att barnet ska lära känna
familjen och att barnet ska veta vad som ska hända med god marginal. I de fall där barn behöver
placeras från ett familjehem till ett HVB, ska familjen finnas kvar och barnet ska kunna flytta tillbaka
till familjehemmet efter placering. Barnet och familjehemmet ska då träffas regelbundet under
HVB-vistelsen.

Råd och stöd
Efter utbildningen ”Ett hem att växa i” kommer familjehemmet att erbjudas handledning,
företrädesvis tillsammans med den grupp de gått utbildning med. Familjehemmen träffas 3-4

ggr/termin och har handledning med oss familjehemssekreterare som handledare. Handledningen
sker enligt programmet Vägledande samtal ICDP. ICDP står för International Child Development
Program och är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja
psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg (se icdp.se för mer
information).
Familjehemsteamet håller just nu på att tillsammans med personal inom skolteamet utveckla ett
program med olika teman som familjehem ska delta i för kunskapspåfyllning. Vi har identifierat åtta
teman som familjehem uttryckt är viktigt för dem att kunna mer om. Dessa ämnen är: anknytning,
trauma/TMO (traumamedveten omsorg), skolgång – lagar och rättigheter, skola - hur
familjehemmet kan stötta barnet, missbruk, psykisk ohälsa, umgänge och familjehemmets
uppdrag. Dessa kommer att hållas som temakvällar och det är obligatoriska för familjehemmen att
delta i. Ämnena som tas upp under dessa temakvällar är något som också kommer tillbaka under
handledning och i våra hembesök. De kommer att ligga regelbundet återkommande under varje år
med fyra tillfällen på våren och fyra på hösten.
Vid särskilt svåra uppdrag eller då vi identifierat något särskilt behov hos barnet i familjehemmet,
kan dessa få en kortvarig insats via Familjens Hus.
Från och med i höst 2020, kommer familjehemssekreterarna förlägga en del av sin arbetstid på
kvällar för att snabbare få till möten, se familjen i interaktion med det placerade barnet och de
biologiska barnen, kunna erbjuda temakvällar, handledning och hembesök då familjen inte
arbetar. Vi kommer att vara tillgängliga mellan 08:00 och 20:00 alla vardagar.
För att öka vår tillgänglighet har familjehemsteamet ett gemensamt telefonnummer in, 0171-62 95
50. När familjehemmet ringer detta nummer svarar alltid någon av familjehemssekreterarna.

Summering
Ovan åtgärder bedömer vi ligger i linje med nämndens mål. Vi tror att vi genom att genomföra
dessa förändringar kommer att minska antalet sammanbrott, minska antalet placeringar på HVB,
SIS-institution och helt ta bort placeringar inom konsulentstödda företag.
Vi tror att vi kommer att öka familjehemmens förmåga att härbärgera, knyta an och ta till sig de
placerade barnen. Att de kommer att få fler verktyg att utföra sitt uppdrag och också en större
nöjdhet och stolthet i det arbete de utför.
Till sist och också allra viktigast så tror vi att de barn vi placerar kommer att få de allra bästa
förutsättningar för att framtida gott vuxenliv!

Vid pennan
Christel Berghänel
Familjehemssekreterare

