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Sociala investeringsfonden, medel för
implementering av projektet familjelotsens
metodkunskap

Dnr BIN 2017-115
Ärende
Familjelotsen – Metodutveckling i samverkan - är ett projekt som finansieras
genom den sociala investeringsfonden. Projektet har som syfte att hitta vägar
för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där
barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom
socialtjänsten. En central komponent i projektet är ett förändrat arbetssätt där
socialarbetaren arbetar på familjernas uppdrag med att företräda familjens
intressen och på bästa sätt utforma och samordna de insatser de är i behov av.
De socialarbetare som arbetat på detta sätt har kallats familjeombud.
Projekttiden löper ut 31 juli 2017. FoU har ett uppdrag vad gäller
dokumentation, uppföljning och utvärdering av projektet och en avrapportering
av utvärderingen kommer att kunna presenteras under våren 2017 och en
slutrapport kommer att färdigställas hösten 2017.
För att arbeta fram en förvaltningsövergripande strategi behöver resultaten från
utvärderingen inväntas. För att säkerställa att kunskapen från projektet tas
tillvara och på bästa sätt överförs till berörda verksamheter föreslås att 3
årsarbetare, familjeombud, till en kostnad av 875 000 kr, får fortsatt anställning
under 2017. Uppdraget ska bland annat vara att bistå med sin metodkompetens
i ett implementeringsarbete men även att agera som ombud för de familjer som
behöver en längre tid för utsluss till andra insatser.
Nämnderna föreslås även att uppdra till respektive förvaltning att i december
2017 presentera hur respektive förvaltning har använt sig av de erfarenheter de
dragit från projektet samt hur man gemensamt avser att arbeta vidare utifrån
målgruppens behov och nya metoder.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sociala investeringsfonden, medel för implementering av
projektet familjelotsens metodkunskap.docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden överlämnar det förvaltningsgemensamma förslaget till
kommunstyrelsen.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
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1. Omsorgsnämnden tilldelas 875 000 kronor via sociala investeringsfonden
för finansiering av förlängt uppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
3 årsarbetare från 2017-08-01 till och med 2017-12-31.
2. Uppdrag ges till samtliga berörda nämnder att i december 2017 presentera
hur respektive förvaltning kommer använda de erfarenheter som dragits
från projektet samt hur man gemensamt avser att arbeta vidare utifrån
målgruppens behov samt nya metoder.
__________
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