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Remissvar på motion om alternativa stödinsatser till
familjer
Ärende
Eva Bergman (SD) lämnar en motion till kommunfullmäktige som vid
sammanträde 2020-02-03 beslutar att remittera motionen vidare för
beredning. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden att utreda flera alternativ till stödinsatser innan ett beslut om
omhändertagande av barn sker med stöd av lagen om vård av unga (LVU).
Av motionen framgår att kommunfullmäktige föreslås beslutar 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.

Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2020/0061 daterat
2020-03-31 och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remiss
angående motionen om alternativa stödinsatser till familjer.

Socialkontorets utredning
Av socialkontorets årsberättelse 2019 framgår att förvaltningen de senaste
åren haft ett relativt jämt antal ärenden där utredningen resulterat i ett beslut
om omedelbart omhändertagande med stöd av LVU.
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Av statistiken framgår att andelen omhändertaganden med stöd av LVU de
senaste åren legat mellan 1,4 – 3,6 procent av antalet genomförda
utredningar. För 2016 redovisas en något högre andel då 5 procent av
utredningarna slutade i ett beslut om omhändertagande.

Socialkontorets yttrande
Förvaltningen har under många år genomfört utbildning i det omfattande
föräldrastödsprogrammet Komet. Utbildningen genomförs flera gånger varje
år och finns i två olika inriktningar – till tonårsföräldrar och till föräldrar
med yngre barn. Intresset är stort för utbildningarna. För närvarande pågår
en intern utbildning för att utbilda fler personal i att kunna genomföra
Komet grupper.
Det finns ett stort antal olika föräldrautbildningar. En översyn har nyligen
genomförts och beslut har fattats om att fortsätta genomföra
utbildningssatsningen av Komet.
Förvaltningen erbjuder, efter biståndsprövning insatser riktade till både
barn, unga och föräldrar. Barn och unga kan få insats i form av
kontaktperson eller kontaktfamilj eller annan strukturerad behandling,
föräldrar erbjuds ofta individuellt utformad familjebehandling.
Andelen utredningar som avslutas med en insats ligger mellan 30–40% i
Danderyds kommun, vilket är relativt höga siffror. Andelen familjer som
erbjuds familjebehandlande insatser via socialkontorets resursteam har
också ökat stadigt under de senaste åren.
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Förvaltningen bedriver regelbundet omvärldsbevakning och följer nationell
information inom området för att säkerställa att resurserna används på
effektivt sätt med evidensbaserade behandlingsmetoder.
Förvaltningens bedömning är i dagsläget, att förvaltningen har de resurser
som behövs för att bedriva behandling i de familjer som är i behov av det.
Det genomförs löpande ett arbete för att säkerställa att resurserna används
på effektivt sätt med behandlingsmetoder som påvisar evidens och att
metoderna är anpassad utifrån kommuninvånarnas och verksamhetens
behov.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör
Handlingar i ärendet
Motion om alternativa stödinsatser till familjer
Expedieras
Kommunstyrelsen
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