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1 Bakgrund
Fram till 2012-2013 hade antalet barn och unga som placerats ökat. I
jämförelse med andra kommuner låg placeringarna på en hög nivå. I
samband med en organisationsöversyn konstaterades att en del av de
ekonomiska medlen som användes till placeringar, med fördel skulle kunna
användas till egen personal. Fyra tjänster som barn, ungdoms och
familjebehandlare inrättades.

2 Syfte
Ge barn, unga och deras familjer stöd och behandling så att de ges goda
förutsättningar att leva ett gott liv, med goda relationer i familjen.

3 Generell inriktning och principiell grund
Verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja barn och föräldrar i
deras vardag. Föräldrarna ges stöd och vägledning i sin föräldraroll. Det kan
gälla gränssättning, ekonomi, vardagens struktur, anknytning, omvårdnad mm.
Familjebehandlarnas kontakt med familjen sker genom hembesök eller besök i
verksamhetens lokaler. Enskilda samtal med reflektion och rådgivning sker
med både barn och föräldrar. Arbetet kan även bedrivas genom
gruppverksamhet.

4 Aktiviteter
Syftet ska nås genom följande aktiviteter.
4.1 Grupper till barn och unga
Grupper erbjuds till tjejer och killar som upplevt våld, levt med missbruk
eller psykisk ohälsa
4.2 Föräldragrupper
Föräldrar erbjuds gruppverksamhet efter behov och önskemål.
4.3 Föräldrastöd
Föräldrastöd erbjuds individuellt eller i par.
4.4 Samverkan
Samverkan sker främst inom familjecentralen men även med förskola, skola
och andra kommunala verksamheter samt landstinget och polis.
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4.5 Sommarverksamhet
Bevakning av att de barn och ungdomar som verksamheten normalt har
kontakt med, ges förutsättning att få del av någon form av
sommarverksamhet.
4.6 Öppen dörr
Verksamheten erbjuder s.k. ”Öppen dörr”, vilket är en möjlighet för enskilda
eller familjer att få råd och stöd utan biståndsbeslut. Stödet ges vid besök i
lokalen och vid högst fem tillfällen.
4.7 Insatser enligt socialtjänstlagen
Normalt sker arbetet på uppdrag av socialsekreterare med riktade beslutade
insatser enligt socialtjänstlagen, under eller efter barnavårdsutredning.
4.8 Utredningsuppdrag
Uppdrag kan lämnas av socialsekreterare med utredningsuppdrag under
pågående barnavårdsutredning.
Uppdrag kan också lämnas av socialsekreterare om särskild insats under
utredningstiden.
4.9 Insatser efter utredning
När utredningen är slutförd, kan uppdrag lämnas om insats i form av stöd
och behandling till hela familjen eller delar av den.
4.10 Uppföljning
Uppföljning sker dels löpande med ”beställande” socialsekreterare och dels
vid särskilt inplanerade tillfällen.
4.11 Kontaktpersoner vid umgänge
I speciella fall kan personalen vara med som kontaktpersoner vid umgänge
mellan barn och förälder. Detta är ingen generell arbetsuppgift, men kan
ibland vara en naturlig fortsättning av tidigare insatser eller då det krävs
särskild kompetens vid umgängestillfället.
4.12 Ungdomskontrakt/ungdomstjänst
När en ungdom får insatsen ungdomskontrakt/ungdomsvård överlämnas
ärendet till socialtjänsten. Insatsen utförs inom stöd och
behandlingsgruppen.
4.13 Dokumentation
Dokumentation sker i verksamhetssystemet, när det gäller insatser som görs
på uppdrag av socialsekreterare
Vid besök på ”Öppen dörr” sker ingen dokumentation.
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