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Indragna uppföljningar av barn under pandemin

Svar på skrivelse från S och V
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på en skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om
indragna uppföljningar av barn under pandemin.
Sammanfattning
I en skrivelse till stadsdelsnämnden lyfter Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet frågan att barn placerade i familjehem eller HVB till
följd av pandemin inte fått uppföljning fysiskt och i samma
omfattning som tidigare. Detta ska enligt skrivelsen ha påverkat
kvaliteten i en del utredningar.
Förvaltningen kan se att pandemin och restriktionerna inte påverkat
vårt arbete med att genomföra hembesök och enskilda barnsamtal
hos placerade barn.
Bakgrund och skrivelsens innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december 2021 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Partierna vill ha svar på två
frågor gällande barn placerade i familjehem och HVB (hem för vård
eller boende). Enligt skrivelsen har barn till följd av pandemin inte
fått uppföljning fysiskt och i samma omfattning som tidigare i vissa
fall.
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Mot bakgrund av ovanstående önskar partierna att förvaltningen
svarar på följande frågor:
1. Har stadsdelen följt upp alla placerade barn i familjehem
fysiskt under pandemin och hållit enskilda barnsamtal?
2. Kan stadsdelsförvaltningen garantera att placerade barn får
de uppföljningar som ska göras nu trots pandemin och att de
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barn som inte fått enskilda barnsamtal och besök av
handläggare nu får det?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen kan se att pandemin och restriktionerna inte påverkat
arbetet med att genomföra hembesök och enskilda barnsamtal hos
placerade barn.
Vissa anpassningar gjordes i pandemins tidigare skede då många i
befolkningen ännu var ovaccinerade. Det handlade bland annat om
familjehem med en familjemedlem i riskgrupp. I dessa fall har man
sökt andra lämpliga lösningar för att kunna hålla barnsamtal,
anpassat utifrån barnets ålder, mognad och de specifika
omständigheterna. Till exempel har barnsamtal i vissa fall hållits
utomhus. Anpassningarna har alltid utformats utifrån vad som
bedömts lämpligt i det enskilda fallet och med fokus på att barnet
eller ungdomen ska kunna komma till tals. Uppföljningssamtal med
familjehemsföräldrar har i vissa fall skett över Skype för att undvika
onödigt resande och smittspridning, dock alltid utifrån en
bedömning om vad som varit lämpligt i det enskilda fallet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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