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Tak for din henvendelse af 21. marts 2012 oversendt fra Borgerrepræsentationens sekretariat,
sekretariat hvor følgende spørgsmål til forvaltningen fremgår:
”Birthe
Birthe Skaarup har modtaget en henvendelse fra en borger, som
oplyser at vedkommende er boligløs pr. 1. april, på grund af en
skilsmisse fra et voldeligt parforhold. Vedkommende har tre børn,
hvoraf den ene er handicappet og en anden går til psykolog pga. vold i
hjemmet. Børnene flytter med borgeren.
er har kommunen for at hjælpe en borger i den
Hvilke muligheder
situation?”
Socialforvaltningens svar
Kvinden opfordres til at kontakte Socialforvaltningen, hvor en sagssags
behandler kan vurdere kvindens situation og på den baggrund træffe
en afgørelse, der kan hjælpe kvinden og hendes børn.
Socialcente Københavns modtagelsesKvinden kan henvende sig i Socialcenter
enhed i Matthæusgade 1 på Vesterbro. Her vil en sagsbehandler yde
råd og vejledning
ng til kvinden. Hvis hun ikke har noget sted at bo og
flytter som følge af partnervold, vil kvinden blive henvist til et af
Københavns Kommunes krisecentre. Her er der også plads til
kvindens børn.
På krisecentret vil Socialforvaltningens myndighedspersoner kontakte
kvinden med henblik på at vurdere næste skridt, herunder om kvinden
skal indstilles til en bolig gennem den sociale boliganvisning.
Målgruppen for boligsocial anvisning er familier eller enlige, som har
akutte boligsociale problemer. Tildelingen
Tildelinge af en bolig skal bidrage til
at løse problemerne helt eller delvist.
Desuden vurderer myndighedspersonen, om der er behov for at inddrage Børnefamiliecenter København med henblik på at iværksætte
øvrige foranstaltninger overfor kvinden og hendes børn. For at kunne
iværksætte støtte eller hjælp til børnene skal forvaltningen igangsætte
en børnefaglig undersøgelse. En børnefaglig undersøgelse, jf. § 50 i
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Lov om Social Service, er en grundig undersøgelse af børnene og
familiens forhold. Det tager normalt tre til fire måneder at gennemføre
den børnefaglige undersøgelse.
På baggrund af den børnefaglige undersøgelse kan forvaltningen
iværksætte forskellige forebyggende foranstaltninger, der har til
formål at støtte familien i at håndtere dens problemer. Det kunne
eksempelvis være familiebehandling i et af forvaltningens familiehuse, hvor en psykolog eller familiebehandler kan støtte moderen og
børnene i at genfinde balancen og et godt samspil i mellem mor og
børn, eller det kunne være en fast støttekontaktperson.
Den børnefaglige undersøgelse vil også afdække, om bekymringen for
børnene er i en sådan grad, at der er grundlag for at anbringe børnene
uden for hjemmet. En sådan beslutning vil i udgangspunktet altid
blive truffet i samarbejde med familien.
Hvis forvaltningen vurderer, at situationen i familien har en sådan
karakter, at det af hensyn til børnene ikke kan afvente en afslutning på
den børnefaglige undersøgelse, kan forvaltningen træffe afgørelse om
akut at iværksætte en foranstaltning.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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