
 

 
 

  
  
  
  
  

  

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 20 november 2014 
 
Föräldrakoordinator införs i Varberg 
 
Socialförvaltningen inför en ny insats för föräldrar i allvarlig 
konflikt, föräldrakoordinator. 
 
Många barn i Varberg är berörda av och far illa av sina föräldrars konflikter. 
Socialförvaltningens familjerättsgrupp möter barnen och deras föräldrar i 
frivilliga samarbetssamtal eller i utredning som rör boende, vårdnad, umgänge. 
Fler barn är också aktuella för utredning i barn- och familjeenhetens 
utredningsgrupp utifrån anmälan om missförhållanden. 
 
För några av barnen, har de insatser som finns idag, inte varit tillräckliga för att 
nå en förändring. Konflikten mellan föräldrarna kvarstår och utredningar och 
processer runt barnen pågår i Tingsrätt, familjerätt och utredningsgrupp under 
många år. 
 
De insatser som idag finns för barn och föräldrar i konflikt är: 
 
– Samarbetssamtal 
– Skilda världar, en barngruppsverksamhet 
– BIFF, en föräldrautbildning för att stärka barnfokus för föräldrar i 
familjerättslig konflikt. 
 
För att nå den grupp barn där konflikten kvarstår under lång tid, och där olika 
insatser inte varit tillräckliga kommer insatsen föräldrakoordinator införas. 
 
En föräldrakoordinator är en stödperson som skall se till barnets bästa och arbeta 
för att hitta lösningar på konflikten. Stödpersonen är oftast en familjebehandlare 
från socialtjänsten. I Varberg kommer insatsen att utföras av personal vid 
familjeresurs, Varbergs omsorg utifrån den modell som arbetats fram av FoU 
Södertörn i Sverige. 
 
Reviderade kvalitetskrav och uppdrag inom området 
funktionsnedsättning (bostad enl. LSS) 
 
Socialnämnden beslutade om internuppdrag och reviderade kvalitetskrav 
för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade). 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

Förvaltningen har arbetat fram ett internuppdrag mellan uppdragsavdelningen 
och egenregin inom socialförvaltningen gällande vård och omsorg i bostad med 
särskild service enligt LSS. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen och 
uppdraget samt att fastställa ersättningsnivån.  
 
Samtidigt har kvalitetskraven reviderats. Kvalitetskraven för bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS tydliggör vad som krävs av verksamheten gällande 
bland annat boendemiljö, aktiviteter, omvårdnadsinsatser, bemötande, personal, 
trygghet, inflytande, dokumentation, kontaktman, hälso- och sjukvård samt 
verksamhetens egenkontroll. 
 
 
Projektdirektiv – Samordning av praktik och 
arbetsmarknadspolitiska anställningar 
 
Socialförvaltningen startar ett projekt som ska utgöra grunden för en 
samordning av praktikplatser och arbetsmarknadspolitiska anställningar i 
Varberg. 
 
Projektet ska genomföras för att pröva och utvärdera den framtagna 
modellen till en gemensam praktikhantering i kommunen. Resurser och 
arbetsformer ska utvärderas liksom ansvarsområden för arbetsmarknads- och 
arbetsgivarpolitiken.  
 


