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Implementering av en ny familjebehandlingsmodell i Ekerö kommun, TFCO
Liberalerna Ekerö föreslår till Kommunfullmäktige att ta ställning till införandet av en
familjebaserad behandlingsmetod, även kallad TFCO eller MTFC.
Metodens målgrupp är i första hand ungdomar 12-17 år med allvarliga beteendeproblem.
TFCO står för – Treatment Foster Care Oregon och har utvecklats i USA, men har använts
framgångsrikt i flera svenska kommuner sedan början av 2000-talet.
Varje år placeras ungefär 2000 ungdomar på SiS-hem, i Sverige, pga allvarliga
beteendeproblem. För Ekerös del rör det sig om en handfull ungdomar. Dessa placeringar på
SiS-hem är både mycket kostsamma och har dålig prognos för ungdomarna, men är idag det
enda alternativet.
Det senaste året har media flera gånger slagit larm om att den institutionella vården inte
fungerar och leder till ytterst begränsad förbättring. Vilket också bekräftas av Ekerö
socialnämnd och andra kommuners erfarenheter av SiS placeringar.
En betydligt bättre alternativ placering för dessa ungdomar är sannolikt i en så kallad
behandlingsfamilj där utbildade familjehemsföräldrar tillsammans med ett team bedriver
behandling.
TFCO innebär en utbildning av behandlingsfamiljer, främst inom den egna kommunen som
erbjuds av flera företag inom individ och familjeomsorg. Behandlingsmodellen har
vetenskapligt utvärderats och godkänts av Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU). Utvärderingen visar på mindre fortsatt kriminalitet och färre placeringar
på låst avdelning, minskat asociala beteende, mindre missbruk och bättre psykisk hälsa.
Liberalerna Ekerö vill att kommunen gör det yttersta för våra ungdomar och i synnerhet för
insatser som kräver familjehemsplaceringar, det tjänar både den enskilda individen och hela
samhället på.
Ekerö kommun bör därför erbjuda en TFCO-certifierad verksamhet som kan erbjuda
ungdomar de fördelar och möjligheter som det medför. Dagens placeringar är mycket
kostsamma så ett förändrat arbetssätt kan även innebära betydligt mindre kostnader.

Liberalerna föreslår Fullmäktige besluta:
-att Ekerö kommun SKA kunna erbjuda ungdomar med beteendeproblem en placering
i TFCO-hem istället för statlig institutionell verksamhet.
-att Socialnämnden får i uppdrag att utbilda familjehem och skapa ett team för TFCO i
Ekerö kommun.
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