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Två skrifter från förbundet: ”Familjerådslag för unga 
som begått brott” samt ”Kontaktperson/familj/vänner 
2000 – en insats enl SoL” 
Sektionen för Socialtjänst har tagit fram två skrifter som har intresse för indi-
vid- och familjeomsorgen. 

”Familjerådslag för unga som begått brott” är en redovisning av det andra av 
två familjerådslagsprojekt som förbundet genomfört, denna gång med finan-
siellt stöd av socialdepartementet och justitiedepartementet. I projektet har 
tio kommuner prövat arbetsmetoden för ungdomar som begått brott. Målet 
har varit att 

• engagera den unges föräldrar, släkt och andra i det privata nätverket för 
att förhindra fortsatt brottslighet och komma tillrätta med de övriga pro-
blemen i den unges livssituation 

• brottsoffret ska få respekt och förståelse, inte bara från den unge gär-
ningsmannen utan även från den unges utvidgade familj 

• den unge ska ta ansvar för sin gärning och försöka ställa tillrätta efter sitt 
brott samt  

• att förbättra samarbetet mellan familj, socialtjänst och rättsväsende. 

Skriften kan beställas från Kommentus Förlag AB, tel 08-709 59 90. Pris: 100 
kronor exkl moms och porto. 

I och med publiceringen av denna skrift avslutas Svenska Kommunförbun-
dets båda projekt om familjerådslag. Projektledare har varit Ingrid Lilja 
(lilja@klartext.a.se). 
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”Kontaktperson/familj/vänner 2000 – en insats enl SoL” är en genomgång av 
dagsläget inom insatsen kontaktperson/kontaktfamilj. Skriften har fyra av-
snitt: vad är insatsen kontaktperson/familj (lagreglering mm), hur ser rekry-
teringen av kontaktpersoner/familjer ut i ett antal kommuner, vilka erfaren-
heter finns och vilka reflektioner kan göras samt framtida problem/funde-
ringar som verksamheten står inför.  

Skriften har inga pretentioner på att vara en fullständig redovisning av dags-
läget inom verksamhetsområdet, men den ger ändå en tämligen god bild av 
utvecklingen inom ett område som det finns mycket litet skrivet om och där 
diskussionerna är få. Rapporten är skriven av Qaisar Mahmood.  

Skriften kan beställas från Kommentus Förlag AB, tel 08-709 59 90. Pris: 100 
kronor exkl moms och porto. 
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