
Information till placerande 
socialsekreterare

Målgrupp
Risingegården tar emot flickor mellan 12 och 18 år med psykosocial och/

eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergrepps
problematik och riskbeteenden mot missbruk, våld och kriminalitet. 

Risingegården tar emot enligt både SoL och LVU.



Inför placering

•  Det är av vikt att du som social
sekreterare förankrar Risingegårdens 
 modell hos flickans och hennes 
 familj. Att det är 10 veckors utred
ningstid och att det ingår tre nät
verksmöten till vilka de närmaste 
bjuds in. Det som också är viktigt att 
informera om är att utredningen är 
klar efter 12 veckor (10 plus 2 veckors 
skrivtid), men att flickan eventuellt 
blir kvar en tid till. Ska det ordnas 
med en vidare placering efter Risinge
gården tar det tid och då är frågan 
om flickan väntar kvar hos oss eller 
någon annanstans. 

•  Under de tre nätverksmötena ser 
vi gärna att man är två deltagande 
socialsekreterare. Detta för att det 
kan vara krävande möten och det är 
skönt att ha stöd av någon mer som 
representerar socialtjänsten.  

•  En socialsekreterare bör medverka 
vid inskrivning av flickan. Är det 
en akut situation så att du inte har 
möjlighet att medverka vill vi att du 
kommer och träffar flickan så fort 
som möjligt. 

Under placering

•  Runt flickan bildas det ett utred
ningsteam som representerar de fyra 
delutredningarna; en behandlare, 
en pedagogisk utredare, en social 
utredare och en psykolog eller ett NP
team beroende på utredningens sort. 

•  Vi önskar en aktiv kommunikation 
mellan dig och oss och mellan dig 
och flickan. Ring gärna och informera 
dig om flickan. Vi ringer dig om det 
skulle uppstå något särskilt. Främst 
kontaktar du den sociala utredaren 
eller föreståndare.

•  Finns det tidigare utredningar eller 
 utlåtanden exempelvis BUPjourna
ler, skolhälsovårdsjournaler, BVC
journaler, kring flickan behöver vi din 
hjälp att inhämta dessa.

Allmänt om Risingegårdens 
 nätverksmöten

Deltagarna i mötena förväntas vara 
aktiva och delge sin bild av flickan och 
dennes situation. Inget antecknande 
bör ske för att man ska kunna vara så 
aktiv som möjligt. Det är dock okej att 

anteckna under det sista mötet, för 
att få med sig åtgärdsförslaget direkt. 
(Utredningsteamet antecknar efter varje 
möte och det blir en del av den färdiga 
utredningen.) 

Det första nätverksmötet syftar till 
att klargöra anledningen till att 
flickan  placerats, beskriva hur flickans 
 situation sett ut den senaste tiden 
före placering och göra en inventering 
av nätverket samt klargöra Risinge
gårdens utredningsuppdrag. Gäster till 
detta möte är flickans vårdnadshavare, 
samt om det finns någon mer som kan 
berätta hur det sett ut tiden strax innan 
 placeringen.

Det andra nätverksmötet handlar om 
att få fram en helhetsbild av flickans 
historia genom att titta på barndom, 
uppväxt och skola. Vi sitter och jobbar 
både i storgrupp och i mindre grupper. 
Gäster till detta möte är de som valts ut 
som viktiga utifrån listan som gjordes 
vid det första nätverksmötet.

Information till placerande socialsekreterare



Information till placerande socialsekreterare

Det tredje nätverksmötet syftar till 
att Risingegården muntligen presen
terar utredningsresultatet samt ger 
en rekommendation om hur flickans 
behov kan tillgodoses. Sedan förs en 
diskussion om detta och det görs en 
planering, om det är möjligt. Utred
ningsteamet rekommenderar inte 
något specifikt ställe utan ger ramarna 
som uppfattas kunna tillgodose flickans 
behov. Gäster till detta möte är de 
som kommer att finnas kvar för flickan 
framöver.

Fram till första nätverksmötet

•  Vi vill att du formulerar ett utred
ningsuppdrag och skickar det till 
Risingegården.

•  Vi vill att du skickar bakgrundsma
terial till Risingegården såsom, BVC 
journaler, skolhälsovårdsjournaler, 
tidigare utredningar, BUPjournaler 
etc.

•  I samråd med dig bjuder vi in det 
närmaste nätverket till det första 
nätverksmötet och informerar om de 
resterande mötestiderna. Vi skickar 
ut en skriftlig inbjudan, till det andra 
mötet, ca två veckor innan. 

Under det första nätverksmötet

•  Du ger mötet de direkta anledning
arna till valet att placera flickan/
en beskrivning av flickans situation 
den senaste tiden före placering. Du 
delger även mötet de frågeställningar 
som utgör utredningsuppdraget.

Under det andra nätverksmötet

•  Det är ett bra tillfälle att vara aktiv och 
ställa frågor och lyssna för att få en, 
så långt det är möjligt, helhetsbild av 
flickan och hennes uppväxt.

Under det tredje nätverksmötet

•  Då behöver du vara förberedd på 
att gå in och ta nästa steg, efter att 
Risingegården har gett sin rekom
mendation. Vad händer härnäst? Vad 
ska göras praktiskt? Vem gör vad?

Tiden efter det tredje och sista 
nätverksmötet

•  Du bör upprätthålla en tät kommuni
kation med flickan. Låt flickan känna 
sig informerad om (och om möjligt 
delaktig i) sökandet efter exempelvis 
boende. Vi vill, så långt det är möjligt, 
att du informerar flickan direkt och 
inte via oss.

•  Vi vill att du tar ansvar för flickans flytt 
från Risingegården, då det är du som 
kommer att finnas kvar för flickan.

•  Den skrivna utredningen är på ditt 
bord efter tolv veckor. Föräldrar, och 
andra som vill ta del av utredningen, 
får den via dig.

•  Det är alltid bra om flytten från 
Risingegården sker så snabbt som 
möjligt efter utredningstidens slut. 
Vår erfarenhet är att flickans mående 
försämras av att vara kvar för länge 
hos oss.
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0122210 50
info@risingegarden.se
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