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Interpellation av Jonas Segersam (KD) om Skolfam 

 
2012 införde Uppsala kommun som första kommun Skolfam som en permanent verksamhet, 
efter goda förebilder från bland annat Helsingborg. l år beslutade den rödgröna majoriteten att 
Skolfam-teamen i Uppsala ska avskaffas.  
 
Skolfam är en verksamhet som syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma 
förutsättningar som övriga barn att lyckas i skolan. Forskning visar tydligt att skolresultat är 
en skyddsfaktor för alla barn, men för familjehemsplacerade barn är den extra viktig. 
Utvärderingar visar också redan att insatserna har gett resultat. Generellt kan sägas att 
insatserna har lett till att de barn som ingått i Skolfam lyfts till ungefär samma nivå som andra 
barn i skolan.  
 
Normalt får drygt 85% av barnen som går ut nian godkända betyg för att söka vidare till 
gymnasiet. Motsvarande siffra för familjehemsplacerade barn är 55%. Av de dryga 50-tal 
barn som genomgått Skolfam nationellt (2015) låg siffran på godkända betyg till gymnasiet 
på ca 80%. Många elever har också fått hjälp på andra sätt, genom rätt diagnos, och därmed 
rätt behandling och insatser.  
 
Stiftelsen Allmäna Barnahuset medverkar på nationell nivå för att biträda med ett nätverk för 
Skolfamverksamheten, och för att sprida den framgångsrika verksamheten till fler kommuner.  
 
Under våren fattade dock Utbildningsnämnden beslut om att dra in finansieringen för 
Skolfam. Tidigare har verksamheten skett i gemensam regi mellan utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen, vilket är positivt eftersom ett bra samarbete mellan socialtjänst och 
skola är avgörande för ett framgångsrikt arbete. Nu har hela finansieringen hamnat i knät på 
socialnämnden som har ett sparbeting för 2017 på ca 30 mnkr. Det fanns ett förslag till beslut 
att upphöra med skolfamverksamheten även i socialnämnden, vilket dock drogs tillbaka av 
majoriteten. Läget är nu oklart hur fortsättningen blir.  
 
Det finns få evidensbaserade metoder som används inom socialtjänsten. 1 stället för att 
avskaffa en av de få som finns, så borde fler delar av socialtjänstens verksamhet använda 
arbetssätt som ger dokumenterat goda resultat.  
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Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S)  
 

• Kommer det framgångsrika skolfamarbetet att finnas kvar i Uppsala kommun 
framöver? 
 

• Är det en besparing för kommunen att en nämnd drar in på en kostnad som sedan 
måste bäras av en annan nämnd?  
 
 

• Hur kan Uppsala kommun arbeta för att få mer evidensbaserade och  
forskningsanknutna metoder använda inom exempelvis socialtjänstens område?  

 
 
 
 
Jonas Segersam  
Kommunalråd (KD) 
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