
Kyrkslätt 31/1- 1/2 – 2019



Patric Eriksson, 

Samordnare/Familjebehandlare/Mötesledare

• Samtalsmottagningen för barns nätverk

• Socialtjänsten/Barnskydd i Botkyrka Kommun

– Behandlare behandlingshem

– Utredande Socialsekreterare

– Samordnare för Familjerådslag

– Familjebehandlare 

– Mötesledare för andra slags Nätverkssamlande möten



Botkyrka

Antal invånare:

Utländsk bakgrund:

Ungdomar under 18:

Invånare 65+:

Genomsnittsålder: 

91 300 

57,7% (24%)

24% (21%)

13.8% (20%)

37,4 år (41 år)



Botyrka

Norra Botkyrka:

- knappt 50% v invånarna

- Utländsk bakgrund: 83%

Södra Botkyrka:

- drygt 50%

- Utländskbakgrund: 36%



Botkyrka

Fittja: 92%



Samtalsmottagningen för barns nätverk

Sektionen för Nätverks- och Familjevåldsarbete

Resursenheten (Utförarsidan av socialtjänsten)

Vad jobbar vi med:

Nätverkssamlande möten, Mötesledare/Samordnare

och

Familjesamtal, Familjebehandling



Nätverkssamlande möten i Botkyrka

ca 200 möten

80 barn

400 personer från de privata nätverken

350 professionella



Oavsett vilket slags nätverkssamlande möte:

• Viktigt att familjen, föräldern och barnet är de 

som får vara de som är mest förberedda.

(”Traditionen” är vanligtvis tvärtom)

• Ett nätverkssamlande möte skall vara för 

familjen/barnets bästa.

• Ta reda på barnets frågor/vilja

• Noggrant mobiliseringsarbete/förarbete.

• HUR KAN VI SKAPA ETT TRYGGT MÖTE?



www.menti.com
• Kod: 30 38 28

• Vilka negativa förväntningar och 

känslor finns det risk för att en familj 

kan känna inför första mötet med oss? 



Kompetens och/eller Kulturkompetens?



Kulturkompetens

• Ursprungsland

• Hur ser gruppen ut här i vårt område/vår kommun

• Hur vet vi att just familjen vi möter är en del av det 
sammanhanget.

• …i bästa fall ger det oss lite mindre oro för att möta 
andras sammanhang och kulturella ramar och kanske 
en större nyfikenhet

• … i sämsta fall får vi för oss att vi vet hur saker och ting 
ligger till.



Relationen mellan socialarbetaren och familjen

• ”många gånger går vi kurser för att förstå det vi inte 

känner oss bekväma eller ovana med…”

• Kulturalitet, Etnicitet, Sexualitet, Ålder… 

• ”… men frågan är om det inte är mycket viktigare att 

vi på olika sätt lär oss ett sätt arbeta i vår vardag 

som handlar om att familjen skall vilja inkludera oss 

i sina problem.”

Görel Fred



Nyfikenhet och frågor, frågor, frågor

• Jag pratade med mina kollegor om vilka tips dom vill ge 

mig:

• ”Var nyfiken”

• ”Tro inte att du har tillräckligt med förkunskap”

• ”Var ödmjuk inför varje ny familj som du träffar.”

• ”Hur behöver du vara för att familjen/ungdomen du 

träffar skall våga lita på dig.”

• (Om du skulle ge den personen som sitter bredvid dig 

ditt bästa tips? Gör det nu!)



Nätverkskarta



Kommunikationen

• ANVÄND TOLK

• Träna på att använda tolk

• Propsa på att använda tolk

• Spara numret till de duktiga tolkarna

– Viktigt att känslospråket blir rätt i rummet.



Utvärdera och kontrollera

• Låt familjen sätta betyg på dig och hur du lyckas.

• Feedbackinformerad Familjebehandling.

- www.scottdmiller.com

• ORS – mäter hur livet varit senaste tiden

• SRS – mäter hur familjen/individen tycker att er relation 

var på mötet ni just hade.







Menti-fråga

• Kod: 30 38 28

• Hur tycker du att denna workshop varit hittills.



Avslutande Menti-fråga(www.menti.com)

• KOD: 30 38 28

• Vilken känsla skulle du vilja att familjen du nyss träffade 

har när de lämnar mötet som ni nyss haft?

– Göra en utredning

– Mobilisera ett familjeråd

– Ha ett behandlande samtal



Det beror på!

Vilket slags möte fungerar bäst?

Å ena sidan…

Familjens/förälderns 

rätt att vara en viktig 

del i planerandet 

kring sitt barns eller 

sin egen situation –

tillsammans med sitt 

nätverk.

Å andra sidan…

Att få möjligheten 

och stödet att samla 

sitt nätverk för att 

dela oro, sorg eller 

bara hur det är nu –

tillsammans med sitt 

professionella stöd



3-partsmötet – Uppstartsmötet

• Överens om vilka frågor som just detta mötet skall 

handla om?

• Om det finns flera barn i familjen. Vem/Vilka skall mötet 

handla om

• Samma frågor?



Olika sorters verktyg att använda




