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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över motion – Motion (KD) Upprätta en
övergripande plan för kontaktfamiljer
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-05-27, §23, väckte Jan
Myléus (KD) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från Socialnämnden.
I motionen föreslås att en kommunövergripande plan ska inrättas för arbetet
med kontaktfamiljer. I såväl Socialnämndens yttrande som i motionen
konstateras att det råder brist på kontaktfamiljer. Glädjande nog så är det idag
inte brist på kontaktpersoner. Den största orsaken till bristen på
kontaktfamiljer bedöms vara att det många gånger kan vara svårt att hitta
kontaktfamiljer som kan matcha omfattande vårdbehov utöver social
problematik. Men även bristen på tid som människor upplever i dagens
samhälle, när tid, stöd och någon som lyssnar är just det som dessa personer
behöver.
Socialnämnden beskriver i sitt yttrande att det sker ett samordnat arbete och
samverkan inom Sektor Välfärd med att hitta och utreda kontaktfamiljer och
att det är en uppgift som inte kan överföras till någon annan myndighet eller
organisation. I Socialnämndens yttrande beskrivs även att det sker ett
samarbete inom kommunkoncernen sedan ett flertal år där Gävle kommuns
kommunikationsavdelning ger stöd i arbetet med att marknadsföra
möjligheten att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Marknadsföringsplanen
är därför redan att betrakta som kommunövergripande och kommunikationen
uppdateras löpande för att formera budskap och se över metoder och val av
kanaler för att hitta nya kontaktfamiljer.
Väntetiden från ett gynnande biståndsbeslut till verkställande ska enligt
Socialtjänstlagen inte överstiga tre månader. Lagstiftningen anger därför
redan idag en begränsning för hur lång väntetiden ska behöva vara och
ambitionen är självklart att alla i behov av en kontaktfamilj ska matchas med
en kontaktfamilj så fort som möjligt.
Sammanfattningsvis så säger redan lagstiftningen att väntetiden ska vara så
minimal som möjligt och ett befintligt samarbete finns inom
kommunkoncernen i att ge stöd med att marknadsföra den här viktiga insatsen
och ständigt utveckla marknadsföringsplanen. Mot denna bakgrund och
eftersom Socialnämnden heller inte kan överföra uppgiften att hitta och utreda
nya kontaktfamiljer till någon annan myndighet så föreslås att motionen
besvaras.
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Beslutsunderlag
 Motion (KD) – Upprätta en övergripande plan för kontaktfamiljer.
 Yttrande över motionen från Socialnämnden.
 Utlåtande över motionen.
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