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Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer att gemensamt 
bedriva ett utvecklingsprojekt/programarbete om barn och ungdom i behov av 
särskilt stöd. Initiativtagare till projektet är de båda förbundens styrelser. Projektet 
är ett led i det pågående fördjupade samarbetet mellan de två förbunden. Syftet är 
att bidra till ökad kvalitet, effektivitet och resursutnyttjande i utredningsförfa-
rande, behovsbedömning samt stöd och behandling för målgrupperna.  

Målgrupper är  
dels barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar  
dels ungdomar med aggressiva och utagerande beteenden.  

Konkret ska projektet bl a arbeta med att avgränsa och beskriva målgruppen, fo-
kusera på behovet av samverkan mellan landsting och kommuner och ge goda 
exempel på samverkanslösningar, stimulera kompetensutveckling, initiera frågor 
som kan behöva lösas med hjälp från centralt håll.  

En för de båda förbunden gemensam Vård och omsorgsberedning kommer att 
vara politisk styrgrupp. Beredningen består av förtroendevalda från både kom-
muner och landsting.  

På tjänstemannasidan finns en ledningsgrupp med representanter från Svenska 
Kommunförbundets sektion för Socialtjänst och Landstingsförbundets hälso- och 
sjukvårdsavdelning.  

Arbetet med projektet omkring barn med neuropsykiatriska störningar har for-
mellt påbörjats den 1 oktober med Margareta Liljeqvist, Landstingsförbundet som 
projektansvarig.  

Rekrytering av projektledare för delprojektet om ungdomar med aggressiva och 
utagerande beteenden pågår.  
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För att ge barn med neuropsykiatriska besvär och deras familjer förutsättningar för 
goda levnadsförhållanden krävs mycket ofta en bred samverkan mellan t ex kom-
munens skola och socialtjänst samt landstingets verksamheter för dels barn- och 
ungdomshabilitering dels barn- och ungdomspsykiatri. Vi vet att det på många 
ställen i landet bedrivs ett omfattande samverkansarbete omkring dessa familjer. 
Med flera samverkansprojekt har vi också etablerat kontakt.  

Som ett första led i projektarbetet skulle vi önska att få en mer heltäckande upp-
fattning om det arbete som pågår omkring barn och ungdomar med neuropsykia-
triska störningar. Vi ser vårt arbete i det nationella projektet processinriktat och vi 
vill givetvis använda oss av all den kunskap och erfarenhet som finns hos kom-
muner och landsting i den praktiska verksamheten. Projektets uppdrag är också 
att stimulera till samarbete där sådant inte redan pågår. Preliminärt beräknas pro-
jektet avslutas under 2002.  

Syftet med detta cirkulär är 

dels att informera om projektet, se vidare bifogad projektbeskrivning 

dels framföra en önskan om att de kommuner som är engagerade i arbete omkring 
barn och ungdom med neuropsykiatriska störningar hör av sig till projektledare 
Margareta Liljeqvist. Kommunen har också möjlighet att utse en kontaktperson till 
projektet vilket om möjligt kan samordnas med respektive landsting.  

Information har getts i brev till landstingen och regionerna. Dessa har också upp-
manats att informera om pågående samverkansarbete genom besvarandet av en 
enkel enkät samt att utse en kontakperson till projektet.  

Frågor besvaras av:   

projektledare Margareta Liljeqvist                       tel 08 452 76 96 
Landstingsförbundet                                    fax 08 452 72 14 
118 82 Stockholm                                                     e-mail margareta.liljeqvist@lf.se 
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