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Att samarbeta kring barn i riskzonen - "Ett mullvads-
arbete som tar tid" 
Under 1994 tog Svenska Kommunförbundet initiativ till ett antal kommunala 
arbetsseminarier rörande barn i riskzonen. Syftet var att ge deltagande kom-
munrepresentanter möjlighet att utifrån en gemensam reflektion och kart-
läggning av de befintliga resurserna föra diskussioner kring hur de samlade 
resurserna och insatserna bäst borde utnyttjas för det gemensamma förebyg-
gande arbetet med barn i riskzonen. 

I skriften ”Barn i riskzonen - ett ömsesidigt ansvar” presenterades de första 
19 deltagande kommunernas idéer om hur man planerat att gå vidare i den 
egna kommunen. 

För att kunna bedöma nyttan av de genomförda arbetsseminarierna gav vi 
Knut Sundell vid FOU-byrån i Stockholm i uppdrag att utvärdera om arbetet 
i de deltagande kommunerna lett till några positiva effekter för barnen. 

I utvärderingsrapporten konstateras att arbetsseminarierna har medverkat 
till att påskynda och förbättra en samverkansprocess som pågår i de flesta av 
de undersökta kommunerna. Med uppdraget i centrum, dvs. vad som är till 
bäst nytta för barnet, blir samverkan ett naturligt arbetssätt. Resultaten talar 
också för att en gemensam fortbildning gynnar samarbetet. 
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Skrifter finns nu för beställning hos Kommentus förlag AB, se bilaga. Övriga 
upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av sektionen för skola 
och barnomsorg, Sofia Larsson och Ylva Winberg, tfn 08-77 41 00. 
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