Motion om alternativa stödinsatser till familjer.
LVU, eller Lagen om Vård av Unga används i allt högre grad i Danderyd. LVU skall
användas där antingen den unge själv utsätter sig för skadligt beteende, eller i de fall där
familjen utsätter barnet för vanvård. Med stöd av lagen har socialnämnden rätt att
besluta om att omhänderta barnet, och då antingen familjehemsplacera, eller placera
barnet på institution.
När en familj genomgår en kris, oberoende av vad den består i, så bör det finnas
alternativa hjälpinsatser att erbjuda från socialtjänsten. De bör möta varje familj och
individ utifrån deras situation för att uppfylla socialtjänstlagens intention med att ”frigöra
människors resurser”. Och varför det? Jo, idag används LVU i allt för stor utsträckning
vilket leder till förstörda familjer och ökade kostnader. Att i så lång utsträckning som
möjligt kunna hålla ihop familjen och den kärlek som finns inbyggd där är alltid att
föredra. Det är bara när det förekommer misshandel, missbruk och övergrepp som
samhället kan erbjuda något bättre för barn och unga än familjen. Detta finns kartlagt av
Socialstyrelsen i ett antal utredningar.
Familjer som genomgår separation kan idag få familjerådgivning men rådgivning kan
även användas vid andra problemställningar som till exempel vid barnuppfostran eller
sjukdom i familjen.
Ett annat exempel är, att det förr fanns barnsköterskor som kom hem och stöttade några
timmar då och då. De skulle kunna ge avlastning och stöd, särskilt i familjer där det finns
flera barn och något eller flera av dem har NPF-diagnoser. Att få tillgång till en
kontakt/stödfamilj någon helg eller kväll i månaden kan vara bra för ensamstående
föräldrar men även för par som inte har ett eget kontaktnät.
Socialtjänsten kan engagera pensionärer som är ensamma och som skulle kunna fungera
som extra mor- och farföräldrar till familjer. Hur väl kartläggs familjers nätverk och nära
anhöriga och deras möjlighet till att stödja den ”krisande” familjen?
Runt om i andra kommuner finns utbildning för föräldrar som betonar och styrker deras
positiva sidor. Ett exempel som adresserar föräldrar med kognitiva svårigheter är PYC
som står för Parenting Young Children, det finns utbildning och information på
www.pyc.se. I Nacka kommun har man i ett par års tid arbetat i ett projekt inriktat mot
separerande familjer och nått goda resultat på så sätt att man medlat och fått föräldrar
att samarbeta istället för att gå till domstol. Projektet leddes från Stiftelsen Allmänna
barnhuset och heter ”Samverkansteam”. Mer information finns i form av kunskapsstöd på
http://www.allmannabarnhuset.se/
När tonåringar ”spårar ur” finns goda exempel där man utsett en mentor. Denna mentor
ska vara lite äldre, en ung vuxen, stabil och drogfri, som kan ta med tonåringen på
positiva saker. På så vis kan den unge få ett alternativ till det skadliga beteende som
tidigare uppvisats.
Socialtjänsten i Danderyd behöver en utökad verktygslåda att ta till för att möta
invånarnas behov. Detta för att bespara barn och ungdomar de traumatiska upplevelser
som ett LVU kan innebära och som de ibland aldrig läker ifrån. Men även för att spara

pengar då LVU är oerhört kostsamt. LVU skall vara en sista utväg när inget annat
alternativ finns.
Sverigedemokraterna menar att det är viktigt att skydda barn och unga men även
föräldrar från onödiga ingripanden genom att familjer i så lång utsträckning som möjligt
skall få stöd av Danderyds kommun för att undvika LVU.

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att:





Danderyds kommun undersöker tillgängliga föräldrautbildningar.
Danderyds kommun undersöker möjliga stöd i form av kontakt, stöd och
resurs/mentorpersoner.
Danderyds kommun eftersöker goda exempel från andra kommuner i Sverige som
visar på alternativa metoder innan och istället för LVU.
Danderyds kommun inför utökade metoder för stöd, rådgivning, terapi, utbildning,
mentorer i syfte att i god tid sätta in dessa som insatser och på så sätt kunna
undvika onödiga LVU.
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