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Barnen i fokus

Exempel på förutsättningar för ett 
framgångsrikt stöd till barn och unga
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna 
för den sociala barn- och ungdomsvården åt så mycket mellan kommunern a 
utan att det finns ett direkt samband med socioekonomiska faktorer? På  
vilket sätt använder vi bäst resurser inom förskola, skola och socialtjänst 
för att i möjligaste mån rusta barn och ungdomar väl för sina fortsatta liv? 

Genom intervjuer med politiker och chefer i nio kommuner har vi kartlagt 
vilka förutsättningar som gynnar ett bra offentligt stöd till barn och unga. 
Vi har identifierat sju framgångsfaktorer som på olika sätt kan bidra till att 
använda resurser effektivt för att ge ett bra verksamhetsöverskridande stöd 
till barn och unga. 

Vi hoppas att genom denna idéskrift inspirera andra kommuner att hitta 
sina lösningar och strukturer!
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Förord

Genom denna idéskrift vill vi visa vilka förutsättningar som kan gynna ett bra 
offentligt stöd till utsatta barn. För att få underlag har vi intervjuat politiker 
och tjänstemän i nio kommuner. Vi har också tagit del av strategidokument, 
verksamhetsplaner och annat material. Vi har särskilt tittat på hur stödet 
inom förskola, skola och socialtjänst kan samordnas för att uppnå bästa nytt a. 
Vi har valt kommuner där många barn statistiskt sett har relativt hög grad av 
riskfaktorer i sin familj men där barn ändå blir jämförelsevis bra rustade för 
sitt fortsatta liv, mot alla odds. En slutsats man kan dra är att dessa kommun
er ger barn ett bra stöd utifrån deras behov och förutsättningar. 

I idéskriften lyfter vi ett antal faktorer vilka i intervjuerna har framkommit 
som förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn. Vi hoppas inspirera 
andra kommuner att hitta sina lösningar och strukturer. 

Under intervjuerna har vi imponerats av det engagemang och den vilja och 
kunskap som finns hos dem som dagligen arbetar för att skapa goda förutsätt
ningar för barn och deras uppväxtvillkor. Ett stort tack till alla er som har låtit 
oss få en inblick i ert arbete!

Studien har genomförts av en projektgrupp bestående av Sara Roxell (pro
jektledare), Gunilla Strand och Signild Östgren, handläggare på Sveriges 
Kommuner och Landsting. Fokusintervjuerna har skrivits av frilansjourna
list Pia Roxell. Övriga texter har skrivits av projektgruppen med textbearbet
ning av Birgita Klepke/Journalistgruppen Kajak.  
    
Stockholm i januari 2012

Göran Stiernstedt
Avdelningsdirektör
Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting
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Sammanfattning

Inom ramen för den prioriterade frågan Bättre stöd till utsatta barn har 
Sverige s Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en studie för att hitta 
kommungemensamma faktorer som ligger bakom ett framgångsrikt och 
effekt ivt stöd till barn. Vi har intervjuat 55 politiker, chefer och andr a tjänste
män i nio kommuner. Utifrån deras beskrivningar av hur de skapa r struktur
er för arbetet med barn i framförallt förskola, skola och social tjänst lyfter vi 
i denna idéskrift fram de mest framträdande förutsättningarna för ett fram
gångsrikt stöd. Alla påståenden i skriften grundar sig på kommunmaterialet 
om ingen annan källa anges. 

Under detta arbete har vi identifierat följande framgångsfaktorer:

1. Aktivt och målinriktat ledarskap förutsätter exempelvis:
 > Modiga och kompetenta politiker.
 > Stabilitet i ledarskapet.
 > Tydliga roller och uppdrag mellan politiker och tjänstemän.
 > Helhetssyn och gemensamma mål som följs upp.
 > Genomförbara, konkreta och förankrade mål och visioner.
 > Strukturer och rutiner för ledarskap.

2. Samverkan med barnet i fokus förutsätter exempelvis:
 > Gemensamma mål och samsyn.
 > Kunskap om sitt eget och andras uppdrag.
 > Strukturerade former och rutiner för samverkan inom kommunen  
och med andra huvudmän och aktörer.

 > Samverkan över kommungränser.
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sammanfattning

3. En skola för alla barn förutsätter exempelvis: 
 > Ett perspektiv att verksamheten ska möta barnets behov. 
 > Tillgång till specialpedagoger, kuratorer och logopeder även i förskolan. 
 > Mycket resurser och ansvar på elevhälsan. 
 > Helhetsperspektiv på barnets hela dag.
 > Ett strategiskt arbete mellan skola och fritid.

4. Tillgängliga insatser med hög kvalitet förutsätter exempelvis:
 > Utbyggt föräldrastöd.
 > Hög tillgänglighet och bra information om insatser.
 > Mycket öppenvård som serviceinsats utan biståndsbeslut.
 > Synsättet att tidiga insatser är lönsamma både för individ och för samhälle.
 > Bra upphandlingar med relevanta krav på utförarna.
 > Helhetsperspektiv vid vårdplanering och vid uppföljning. 
 > Systematisk uppföljning av insatser.

5. Bra förutsättningar för personalen förutsätter exempelvis:
 > Tydliga visioner och strategier i rekryteringsprocessen.
 > En genomtänkt introduktion.
 > Tillgänglig och stödjande arbetsledning.
 > Ett teamorienterat arbetssätt i socialtjänstens utredningsarbete.
 > Struktur och metoder i arbetet.
 > Åtgärder för att minska arbetsbelastning vid behov.
 > Erfaren personal på mottagningsfunktionen inom socialtjänsten.
 > Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

6. Kvalitetsarbete och uppföljning förutsätter exempelvis:
 > Politiska krav på att fastställda mål följs upp. 
 > Särskilda tjänster för utvecklings och analysarbete.
 > Analyser av befintlig statistik.
 > Brukarperspektiv.

7. Tydlig resursfördelningsmodell förutsätter exempelvis:
 > Långsiktig finansiering med helhetssyn och målgruppsfokus. 
 > Hänsyn till demografi och uppföljning.
 > Särskilda utvecklingsmedel i ordinarie verksamhet. 
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Utöver detta har vi utifrån materialet och våra egna iakttagelser också iden
tifierat några viktiga utmaningar när det gäller att utveckla stödet till barn 
och unga. Utmaningar som ofta delas med landstingen som är en nära part 
i arbetet. 

de UtmanIngar vI lyFter är:

 > Hitta system som visar att barns välfärd är en investering. 
 > Skapa rätt förutsättningar för samverkan mellan kommun och 
landsting

 > Utveckla metoder för uppföljning
 > Hitta strategier för en stabilare personalsituation
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Inledning

varför har vi genomfört studien?

Att kostnaderna för den sociala barn och ungdomsvården skiljer sig åt mellan 
kommunerna låter sig inte alltid förklaras genom skillnader i socioekonomisk a 
faktorer som arbetslöshet, utbildningsnivå och föräldrarnas hälsa. Kommuner 
som utifrån faktorer som utbildning, arbetsmarknad, hälsa, kriminalitet etc 
skulle kunna antas ha höga kostnader för insatser till barn, har inte alltid det. 
Och vice versa. Detta väcker frågor om sambanden mellan resultat, effekt ivitet 
och kostnader för den sociala barn och ungdomsvården. Den över gripande 
frågeställningen kan sammanfattas som: Vilka faktorer ligg er bakom ett fram
gångsrikt och effektivt stöd till barn och unga i kommunen? 

I skriften använder vi genomgående begreppet barn och menar då barn och 
ungdomar 0–20 år.

Brist på resultatmått

Resultaten av socialtjänstens insatser till barn är svåra att mäta och görs 
inte nationellt enhetligt och systematiskt. Den officiella statistiken är under 
utveckling men visar i sin nuvarande form inte varför ett barn får en insats, 
innehållet i insatsen eller effekterna av denna. Effekterna för barnet låter sig 
inte alltid mätas inom ramen för socialtjänstens verksamhetsområde utan 
avspeglar sig troligare i barnets psykiska och fysiska hälsa, hur det går för 
barnet i skolan och om personen som ung vuxen etablerar sig på arbetsmark
naden och integreras i samhället. Sedan år 2010 publicerar Socialstyrelsen i 
samverkan med SKL Öppna jämförelser för den sociala barn och ungdoms
vården. Då det inte finns tillgängliga data om insatsernas effekter, är de mått 
som publiceras än så länge främst inriktade på strukturer och processer i 
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verksamheten. Det handlar med andra ord om antaganden om förutsättning
ar för en god kvalitet. Kvalitetsindikatorer, mått och statistik är dock under 
utveckling och målet är att ändamålsenliga uppgifter ska finnas tillgängliga 
från år 2014. På såväl nationell som lokal och regional nivå pågår arbete med 
att utveckla systematisk uppföljning av insatser. 

Skillnader i organisation och var stödet ges

Kommunernas verksamhet är olika organiserad när det gäller stöd till barn. 
Framför allt gäller det förebyggande arbete med tidiga insatser. Förskola, 
skola och socialtjänst är viktiga aktörer när det gäller att identifiera barn som 
behöver extra stödinsatser och för att ge stöd till barnet och dess föräldrar. 
Även om barnhälsovård, primärvård, barn och ungdomspsykiatri och andra 
verksamheter inom hälso och sjukvården är viktiga aktörer, har vår studie 
haft fokus på kommunal verksamhet. Vi har valt att ta ett helhetsgrepp på det 
kommunala stödet till barn, för att genom intervjuer få mer kunskap om vil
ka faktorer som kan ligga bakom ett effektivt och framgångsrikt stöd då olika 
verksamheter har olika ansvar och roller, samtidigt som de är beroende av 
varandra för att lyckas med sitt uppdrag.  

Hur har vi gjort?

Vi valde ut tio kommuner som utifrån en analys av befintlig data kan antas 
ge ett effektivt stöd till barn. En kommun valde att inte delta i studien. Den 
främsta utgångspunkten för urvalet är Socialstyrelsens rapport Olika villkor 
från 2010, där ett antal indikatorer för ofärd och risk hos barn redovisas på 
kommunnivå . 

Ofärd kan jämföras med social utsatthet och utanförskap och i  
rapporten beskriver följande indikatorer barnet/den unges situation:

 > Andel barn och unga 0–20 år med heldygnsinsats. 
 > Andel unga 15–20 år som lagförts för narkotika eller våldsbrott.
 > Andel som lämnar grundskola utan gymnasiebehörighet.
 > Andel barn och unga 12–19 år med alkohol och narkotikarelaterade  
diagnoser.

 > Andel barn och unga 0–19 år med psykiatrisk diagnos.
 > Andel unga 16–24 i eget hushåll med ekonomiskt bistånd.
 > Andel unga utanför 17–24 år.
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Vad som påverkar risken att hamna i social utsatthet formuleras i riskindika
torer som grundar sig i aktuell forskning. Riskindikatorerna beskriver i högre 
grad faktorer i barnets omgivning som innebär en risk för en negativ utveck
ling för barnet. 

I Olika villkor redovisas följande riskindikatorer:
 > Andel barn och unga 0–17 år i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd.
 > Andel barn och unga 0–19 år med ensamstående mamma.
 > Andel barn och unga 0–19 år med minst en förälder med utländsk  
bakgrund.

 > Andel barn och unga 0–19 år med föräldrar som har högst 
grundskoleutbildning.

 > Andel barn och unga 0–19 år med minst en förälder med sjuk eller 
aktivitetsersättning.

 > Andel barn och unga 0–19 år med minst en långtidsarbetslös förälder.

I Olika villkor har man vägt samman indikatorerna och rangordnat kommun
erna efter hög respektive låg ofärd och risk hos barn. För mer information om 
metoden hänvisas till rapporten i sin helhet. 

I kommunurvalet till vår studie definierade vi vilka 50 kommuner som hade 
det högsta riskvärdet, det vill säga där barn levde i en omgivning med rela tivt 
starka faktorer som innebar en risk för en negativ utveckling. Vi tittade också 
på om några av dessa kommuner hade lägre ofärd än riksgenomsnitt et. Det 
visade sig finnas ett antal kommuner som trots höga risktal för barn, har lägr e 
ofärdstal än riksgenomsnittet. Förenklat kan man säga att dessa barn har 
många faktorer i sin omgivning som innebär risk för en negativ utveckling, 
men att de trots detta har det ganska bra. Ett antagande är att förskola, skola 
och socialtjänst i dessa kommuner ger ett bra stöd till barn. 

Av de nio kommuner vi intervjuade hade fem en lägre kostnad för verksam
het riktad till åldersgruppen 0–19 år än mediankommunen. Fyra hade alltså 
en högre kostnad. I den tidigare nämnda rapporten Olika villkor hittade man 
inga direkta samband mellan till exempel hög riskfaktor och höga kostnader. 
Jämför vi med rikets genomsnittskostnad har bara en av kommunerna högre 
kostnader för åldersgruppen än riksgenomsnittet, trots att dessa kommuner 
alltså har lägre ofärdsmått. Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att dessa 
kommuner med höga riskvärden i snitt har lägre kostnad er än riksgenom
snittet men ändå lyckas nå en låg nivå vad gäller ofärdsmått. Man kan alltså 
anta att de använder sina resurser effektivt.

Socialstyrelsen har hjälpt oss att definiera kommuner som har goda till
synsresultat i kombination med låga kostnader för sin verksamhet. Även av 
detta kan vi anta att dessa kommuner använder sina resurser effektivt. 
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de kommuner som har deltagit i studien är: 
 > Kristianstad 
 > Helsingborg
 > Vaggeryd
 > Jönköping
 > Gävle
 > Sundbyberg
 > Växjö
 > Hultsfred
 > Linköping

Faktarutor om de deltagande kommunerna finns i bilaga 1.
Vi har intervjuat politiker och chefer med ansvar för förskola, skola och 

social tjänst i de deltagande kommunerna, totalt 55 personer. Vi har intervjuat 
dem kring organisation, ledning och styrning, samverkan, personal och arbets
förutsättningar, barns behov, insatser, uppföljning och kvalitetsarbete. Inter
vjuerna har varit semistrukturerade, d.v.s. samma frågor har ställs till alla som 
intervjuats i kommunerna och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Utöver 
dessa frågor har kommunerna själva fått belysa det som de identifierat som 
viktiga förutsättningar för verksamheten. Utifrån de tendenser till framgångs
faktorer som framkommit i den sammanlagda intervjudokumentationen har 
vi låtit en journalist göra fokusintervjuer med utvalda politiker och chefer i de 
deltagande kommunerna. Syftet med detta var att lyfta och konkretisera några 
kommunspecifika framgångsfaktorer och hur de har vuxit fram.

det finns samband

Vår studie visar en mycket mångfacetterad bild av hur det kommunala stödet 
till barn är organiserat och vilka strukturer som ger stöd för en verksamhet 
med barnets bästa i fokus. Det är slående att det inte finns något facit över hur 
organisationen ska se ut eller resurser fördelas. Det är tydligt att verksamhe
ten måste anpassas efter lokala och aktuella behov och förutsättningar – och 
inte tvärtom. Det är också slående vilket engagemang, vilja och kunskap det 
finns hos de politiker och tjänstemän som dagligen arbetar för att skapa goda 
förutsättningar för barn och deras uppväxtvillkor.

Vi ser också samband i betydelsen att många kommuner lyfter samma 
nyckelfaktorer för att använda resurser effektivt för att ge ett bra stöd till 
barn i förskola, skola och socialtjänst. Vi vill dock noga poängtera att detta 
inte är en forskningsstudie och att vi inte gör anspråk på att leverera en abso
lut sanning. Men vi vill ändå dela med oss av de tendenser vi ser och slutsatser 
som vi drar efter våra intervjuer och genom det material vi har fått av kom
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munerna. Vi är medvetna om att flera av framgångsfaktorerna hänger sam
man och är en förutsättning för varandras existens. Ett sådant exempel är En 
skola för alla barn som i mångt och mycket är beroende av en väl fungerande 
Samverkan med barnet i fokus för att lyckas. Ett annat exempel är att det krävs 
ett Aktivt och målinriktat ledarskap för att lyckas med att skapa Bra förutsätt-
ningar för personalen.

Alla påståenden i skriften grundar sig på kommunmaterialet om ingen an
nan källa anges. 
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kapitel x. kapitelnamn
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Aktivt och målinriktat  
ledarskap
Vikten av ett bra ledarskap kan inte nog poängteras när det gälle r 
de flesta kvalitetsaspekter för en verksamhet. Ett bra ledar skap 
skapar grund för både visioner, konkreta mål och förutsättningar 
för ett bra genomförande. En viktig aspekt är en väl fungerande 
samverkan, både mellan nämnder och förvaltningar och mellan 
olika nivåer av ledare. Ett aktivt och målinriktat ledarskap verk
ar på flera nivåer i en kommun; på politisk nivå, på förvaltnings
chefsnivå och på arbetsledarnivå. Exakt hur det verkar beror på 
organisationens struktur. För att fungera väl behöver det aktiva 
ledarskapet ha en tydlig struktur för kommunikation. Dessutom 
måste uppdragen mellan ledarskapets olika nivåer vara väl defi
nierade och tydliga för alla berörda.

KAPITEL1

aktIvt OcH målInrIktat ledarSkap  
FörUtSätter exempelvIS:

 > Modiga och kompetenta politiker.
 > Stabilitet i ledarskapet.
 > Tydliga roller och uppdrag mellan politiker och tjänstemän.
 > Helhetssyn och gemensamma mål som följs upp.
 > Genomförbara, konkreta och förankrade mål och visioner.
 > Strukturer och rutiner för ledarskap.
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kapitel 1. aktivt och målinriktat ledarskap

modiga och kompetenta politiker

Politikerna är ytterst ansvariga för vilket stöd kommunen ger till barn. 
Resurs er är en av flera viktiga faktorer för att utveckla verksamhet med god 
kvalitet. I kommunfullmäktiges budgetarbete hamnar barn och ungdoms
frågor ofta inte högst i prioritet. Det gäller speciellt stöd till utsatta barn och 
tidiga insats er till denna målgrupp. För att lyfta dessa frågor i kommunfull
mäktige berättar flera chefer stolt om sina modiga politiker. Det är viktigt att 
politiker som företräder socialtjänst, förskola, skola, kultur och fritid vågar 
och har mandat att ta plats i debatten. Framför allt för barnens skull, men 
också för att skapa möjlighet att utveckla en effektiv verksamhet. De flesta 
nämndpolitiker är fritids politiker med stort engagemang men utan profes
sionell kunskap om verksamheten. Det kräver att tjänstemännen tillhanda
håller underbyggda och informativa beslutsunderlag, att politikerna får kän
nedom om nya krav som ställs utifrån lagstiftning etc, att omvärldsanalys och 
lokal behovs analys görs och efterfrågas. Detta måste sedan sammanställas 
och kontinuerligt leve reras till politikerna. För att få gemensam ökad kun
skap om verksamhets områden, målgrupper och det gemensamma uppdraget 
arrangerar flera kommuner fördjupningsdagar med politiker och chefer från 
olika nämnder och förvaltningar. Någon kommun har inrättat ett barnråd 
med representation från nämnder och intresseorganisationer för att för
djupa kunskaperna. Bra politiker är kompetenta politiker, framkommer vid 
flera intervjuer. 

Stabilitet i ledarskapet

Politisk stabilitet i den meningen att man har relativt stor enighet i nämn
den ökar möjligheten att arbeta långsiktigt och målinriktat. Ofta beskrivs 
barn och ungdomsfrågorna inte vara specifikt partipolitiskt splittrade, utan 
nämndernas politiker har relativt stor enighet och agerar ofta gemensamt 
för att ge frågorna vikt i fullmäktige. Stabilitet i betydelsen kontinuitet hos 
förvaltnings och verksamhetscheferna verkar vara en balansfråga. Ibland 
behövs nya krafter med friska idéer komma in i ledningsgrupperna, men en 
alltför stor omsättning bland cheferna tenderar att trötta ut personalen då 
det bland annat kan leda till täta omorganisationer som tar mycket energi och 
minskar arbetsron. Precis som hos politikerna lyfts det som viktigt med kom
petenta och modiga chefer. Mod kan stå för både modet att genomföra beslut 
som möter motstånd hos personalen (utifrån att man arbetar i en polit iskt 
styrd organisation), men också mod att inför politiker stå upp för verksam
heternas behov för att klara de kvalitetskrav som ställs på verksamheten och 
som beskrivs som allt högre. I en kommun menade ledningsgruppen att man 
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inte ska underskatta vikten att ha roligt tillsammans. Det låter som en själv
klar framgångsfaktor, men kräver att alla kan se utanför sitt eget uppdrag 
samt vara prestigelösa och tillgängliga. 

tydliga roller och uppdrag mellan politiker och tjänstemän

De politiker och tjänstemän som vi har intervjuat berättar om vikten av tyd
lighet i uppdrag dem emellan. Politikerna ska fokusera på vad och cheferna på 
hur. Ett väl fungerande samspel mellan dessa grupper förutsätter tillit, för
troende och dialog. Tillit är en färskvara och många beskriver det som vikt
igt att politikernas uppdrag alltid går till förvaltningschefen för att möjlig
göra överblick och prioriteringar i verksamheten. I de flesta kommuner har 
nämndordföranden och förvaltningschefen mer eller mindre daglig kontakt 
och det framhålls som viktigt att deras relation är fri från revirtänk och pre
stige. Tydligheten skapas genom täta och informella kontakter, men det bör 
också finnas en formaliserad och uttalad struktur för uppdragens olika karak
tär och kommunikation. 

Helhetssyn och gemensamma mål som följs upp

Att sätta upp nämndövergripande mål gällande barn är ett sätt att ge frågorna 
kraft. Vi har tagit del av övergripande mål beslutade i fullmäktige som ”Skol
an först” och ”Ett bra liv för barn och unga”. Det är mål som ska genomsyra 
alla nämnders verksamheter och meningen är att alla ska bidra utifrån sitt 
ansvarsområde. Gemensamma handlingsprogram med delmål för respekt
ive nämnd är ett annat sätt att ha gemensam målstyrning med delat ansvar. 
Många kommuner använder sig av balanserade styrkort som styrmodell, där 
övergripande fastställda mål bryts ned på nämnd och förvaltningsnivå och 
utvecklas till mätbara indikatorer som sedan följs upp på ett strukturerat 
sätt. Patrik Svensson, ordförande i skol och barnomsorgsnämnden i Växjö 
kommun, säger: 

” Alla har ett ansvar för barn- och ungdomsfrågor, inte bara socialtjänst, för-
skola och skola. Alla har en helhetssyn.” 

De flesta kommuner anser att tidiga, förebyggande insatser är viktigt för att 
ge ett bra stöd till barn. Sören Ståhlgren, ordförande i socialnämnden i Vagge
ryds kommun, säger:  

” Det förebyggande arbetet måste prioriteras och där är vi politiker överens.”
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kapitel 1. aktivt och målinriktat ledarskap

Ett mål som återkommer i de flesta kommuner, och som är värt att betona 
extra även utifrån rådande forskning, är att barnen ska få hjälp där de befin
ner sig – både geografiskt och utifrån sina behov. För att det ska vara genom
förbart måste verksamheter samverka. Perspektiv och förhållningssätt har 
ändrats från att flytta barn till mindre undervisningsgrupper eller placera 
barnet utanför det egna hemmet till att det gemensamma uppdraget är att 
hjälpa barn och unga hemma, utifrån hans eller hennes behov och förutsätt
ningar. Det är inte barnet som ska anpassa sig, det är verksamheterna, är ett 
synsätt som kommunerna lyfter fram. Annars är det ett misslyckande och det 
har vi inte råd med – varken mänskligt eller ekonomiskt, framkommer också 
i intervjuerna. 

genomförbara, konkreta och förankrade mål och visioner

Vi har tagit upp ledarskap, roller och mål. När det gäller mål bör dessa av
gränsas och konkretiseras för att bli tydliga i tid och omfattning. Exempel 
på områden är ”barnfattigdom” och ”föräldrastöd”, kring vilka man arbetar 
verksamhetsöverskridande och fokuserat och implementerar i den ordinarie 
verksamheten. Många kommuner beskriver det som angeläget att mål och vi
sioner är väl förankrade i verksamheterna när de beslutas av politikerna. Man 
betonar också vikten av ett konkret och väl förankrat värdegrundsarbete som 
personalen kan känna igen sig i. Att redan när målen fastställs ha en plan för 
hur de ska följas upp, ökar trovärdigheten och meningsfullheten och därmed 
också motivationen för att i alla led arbeta mot målen. 

Strukturer och rutiner för ledarskap

Att ha struktur och rutiner för hur uppdrag ges och hur resultat och behov 
följs upp är en annan viktig faktor för att minska sårbarhet som kan hänga 
samman med ett stort personberoende eller enbart muntlig dialog. Struktur
en för den politiska styrningen kan medföra att stuprören luckras upp och 
skapar formaliserade kontaktytor på alla nivåer. I de kommuner vi intervjuat 
finns en mängd exempel på former och strukturer för styrning och ledning 
baserade på politiken och verksamhetsåret, ett gestaltas i fokusintervjun med 
politiker i Jönköpings kommun. Men det finns också exempel på hur verk
samheter arbetar tillsammans på chefsnivå. Att ha mandat att fatta beslut i 
de gemensamma styrgrupper man deltar i lyfts som viktigt för bra gränsöver
skridande styrning och ledning.
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aktivt och målinriktat ledarskap 
– effektiv och kraftfull politisk styrning i Jönköping

I Jönköping finns utöver de vanliga facknämnderna och förvaltningarna 
en tvärsektoriell organisation för barn- och ungdomsfrågor. Syftet är att 
enklare kunna styra alla resurser till att mobilisera för barnens bästa.  

– Vi har byggt den här strukturen sedan 80talet och är mycket 
nöjd a. Sedan 2009 har vi stärkt den genom Modellområdesarbete för 
att ytterligare bli av med de djupa diken som fanns mellan såväl nämn
der, förvaltningar som verksamheter, säger AnneMarie Grennhag, 
ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Organisationen går hand i hand med ett politiskt ungdomshand
lingsprogram och ligger utöver de vanliga facknämnderna och förvalt
ningarna.

– Utgångspunkten är Barnkonventionen och den nationella ung
domspolitikens övergripande mål om bland annat inflytande och att 
beslut ska tas med hänsyn till barn och ungas bästa, säger Ola Nilsson, 
socialnämndens ordförande.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
AnneMarie Grennhag och socialnämndens 
ordförande Ola Nilsson framhåller vikten av 
tydliga strukturer och en tät dialog mellan 
såväl tjänstemän och politiker som med de 
unga kommuninvånarna.
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Struktur för effektiv styrning och kommunikation

Styrningen och samordningen sker genom SBU, kommunens samar
betsorgan för barn och ungdomsfrågor. SBU består av politiker från  
nämnderna för grundskola, barnomsorg, gymnasieskola, socialtjänst,  
kultur och fritid samt representanter från landstinget, länspolismyn
digheten och lokala brottsförebyggande råd. Det finns även en bered
ningsgrupp, BBU, bestående av cheferna på berörda förvaltningar samt 
polisen och landstinget. Därtill lokala samverkansgrupper, LSG, där 
verksamhetsansvariga tjänstemän från nio geografiska områden sam
ordnar sina arbeten samt en samverkansgrupp för gymnasie skolan, 
SGG, med både tjänstemän och elevrådsrepresentanter.

– Det råder en politisk samsyn om den här strukturens fördelar; 
den politiska styrningen, återrapporteringen och kommunikationen 
genom hela organisationen. Och tillsammans med de balanserade 
styrkort som används inom socialtjänstområdet, skolans kunskaps
kontroller och brukarenkäter i olika verksamheter säkrar vi en god 
läges bild, säger Ola Nilsson.  

– Det pågår ett arbete med att fördjupa det tvärsektoriella ytterli
gare, berättar AnneMarie Grennhag. Målet är att synkronisera alla re
surser för barn och ungas psykiska hälsa. Detta görs tillsammans med 
landstinget och Eksjö kommun med stöd av SKL:s projekt Modell
områden. SBU har det samordnade ansvaret.

politikers och chefers olika roller
Både AnneMarie Grennhag och Ola Nilsson understryker hur viktigt 
det är att hålla politikers och chefers olika roller åtskilda.

– Vår roll som politiker är att hålla oss uppdaterade om vilka behov 
som finns, hur våra beslut verkställs och om avsedda effekter uppnås. 
Tjänstemännen ser till att det som beslutats genomförs på bästa sätt 
och att löpande informera oss om möjliga justeringar eller ompröv
ningar som skulle kunna gagna barnen, säger AnneMarie Grennhag.

– Tjänstemännen vet att vi inte släpper det vi beslutat. Deras roll är 
inte bara att verkställa beslut, de undersöker och redovisar också om 
det verkligen blev bättre för barnen. Vi politiker ansvarar för att det 
finns fungerande system för återkoppling, säger Ola Nilsson.
De framhåller också att politikerna ska se till att det finns strukturer 
för att föra direktdialog med kommunens unga. I Jönköping håller 
varje nämnd årliga barn och ungdomsforum och enligt en fastställd 
gång tas sedan förslag och synpunkter upp i nämnder och i fullmäktige.  
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vilka effekter ser ni av er politiska styrmodell?

– Kommunens medarbetare kan känna sig trygga med att struktu
ren ligger fast även om det skulle inträffa ett maktskifte. Det system
atiska uppföljnings och kvalitetsarbetet visar att vårt arbete faktiskt 
gör skillnad, säger Ola Nilsson. AnneMarie Grennhag tillägger:

– Vår önskan är att inte lämna något barn i sticket. Genom de lokala 
samverkansgrupperna kan vi agera snabbt om det finns indikationer på 
att något inte är som det ska. Små problem hinner ofta inte växa sig stora.
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kapitel x. kapitelnamn
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KAPITEL2
Samverkan med barnet i fokus 
Barn behöver under sin uppväxt ofta stöd av olika karaktär och 
från olika huvudmän. Det kan handla om stöd i förskolan, av 
logoped, stöd till föräldrar, olika kontakter med barn och ung
domspsykiatrin, elevhälsovården med mera. För att barnet ska 
få bra stöd krävs en god samverkan mellan de inblandade aktör
erna. Samverkan lyfts också i Socialtjänstlagen, Skollagen och 
Hälso och sjukvårdslagen. Dessutom förs en ständig diskus
sion på alla nivåer om behovet av bättre samverkan. Främst för 
att inget barn som behöver stöd ska ”falla mellan stolarna”, men 
också för att samhället behöver använda sina resurser så effekt
ivt som möjligt.

Samverkan med Barnet I FOkUS  
FörUtSätter exempelvIS:

 > Gemensamma mål och samsyn. 
 > Kunskap om sitt eget och andras uppdrag.
 > Strukturerade former och rutiner för samverkan inom kommunen 
och med andra huvudmän och aktörer.

 > Samverkan över kommungränser.
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gemensamma mål och samsyn

Alla kommuner vi har träffat berättar på olika sätt om samsyn, styrning och 
struktur som oerhört viktiga aspekter för att åstadkomma en hållbar och 
framgångsrik samverkan till nytta för barnen. En framgångsfaktor som samt
liga kommuner i studien lyfter fram är vikten av en samsyn kring att verka för 
barnets bästa. Det innebär att förskola, skola, socialtjänst, fritid med flera på 
olika sätt bidrar med sin kompetens och sina resurser för att tillgodose det 
stöd som ett enskilt barn eller en grupp av barn behöver. För att nå bästa möj
liga resultat ser man verksamheterna som kompletterande och beroende av 
varandra. Stefan Rapp, utbildningsdirektör i Jönköpings kommun, säger: 

”Alla ska lyckas och det är vårt ansvar att se till att de gör det.” 

Även andra aktörer är av stor betydelse, inte minst hälso och sjukvården och 
polisen. De flesta har anammat den definition av samverkan som ges i Strate
gier för samverkan, Socialstyrelsen m.fl. (2007) där samverkan beskrivs som 
”... när någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller 
kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.” När vi tar 
del av kommunernas berättelser om hur de når en god samverkan beton ar 
många vikten av att inse att samverkan är en egen kompetens. 

Kommuner och landsting är enligt Socialtjänstlagen och Hälso och 
sjukvårdslagen skyldiga att ha överenskommelser om samverkan gällande 
person er med psykiska funktionsnedsättningar. De är också skyldiga att upp
rätta en individuell plan när en person har behov av insatser från både hälso 
och sjukvård och socialtjänst. Skyldigheten att upprätta individuell plan är 
inte avgränsad till personer med psykiska funktionsnedsättningar eller med 
stora eller omfattande behov. Det finns heller inget hinder för att upprätta 
samverkansavtal mellan olika kommunala verksamheter som socialtjänst 
och förskola/skola, vilket allt fler kommuner gör enligt de Öppna jämförelser 
för den sociala barn och ungdomsvården som Socialstyrelsen årligen publi
cerar tillsammans med SKL.

Flera kommuner lyfter vikten av och stolthet över modiga politiker som 
våg ar satsa både prestige och resurser på samverkan och tidiga insatser. Kom
munerna lyfter ofta fram vikten av att politikerna har en samsyn och ser bety
delsen av ett förebyggande arbete. Tjänstemän måste ha med sig politikerna i 
detta syn och arbetssätt för att nå långsiktig framgång i sin samverkan kring 
tidig upptäckt och tidiga insatser. 

Definierade gemensamma mål kan innebära att kommunfullmäktige har 
beslutat om ett mål som gäller för flera nämnder, vilka sedan på olika sätt 
bidrar till att målet uppnås. I Gävle har man till exempel beslutat om målet 
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Skolan först som präglar alla förvaltningars arbete. Där är ett mål i social
nämnden att alla barn ska klara skolan vilket präglar nämndens arbete. Bland 
annat utformas stödet till barn och föräldrar med fokus på att göra det möjligt 
för barnet att klara skolan utifrån sina behov. Ett exempel på det kan vara att 
ge föräldrar avlastning genom möjlighet till barnvakt till yngre syskon för att 
föräldern ska kunna hjälpa till med läxor eller gå på föräldramöten. Det ska
par möjligheter till ett aktivt föräldraskap.

kunskap om sitt eget och andras uppdrag

Samverkan kräver kunskap om sitt eget och om andras uppdrag. Många 
svårig heter kan undvikas om organisationen har inbyggda former för utbyte 
mellan till exempel förskola/skola och socialtjänst om varandras uppdrag 
och ansvar. Då kan man tillsammans definiera i vilka delar man kompletterar 
varandra, var man möts och formerna för detta. Gemensamma utbildnings
dagar över förvaltningsgränser där både politiker och tjänstemän deltar kan 
vara verksamma om de leder till något konkret. När strategier utformas för 
hur arbetet ska utformas för en specifik målgrupp som exempelvis barn som 
inte kommer till skolan (så kallade hemmasittare), bör både skola, social
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tjänst och fritidsverksamhet medverka. En sådan medverkan gör det tydligt 
vem som ansvarar för vad, vilket uppdrag man har och vilken kompetens man 
kan bidra med. I denna del är ledningens styrning viktig, tydlighet kring vad 
en yrkesgrupp ska göra och inte göra skapar förutsättningar för att samverka 
för en god helhet. Som Frank Stor, förvaltningschef för förskola och skola i 
Gävle kommun säger: 

” När man är välgrundad i sitt uppdrag, först då kan man bjuda in andra till 
framgångsrik samverkan.”

Strukturerade former och rutiner för samverkan inom  
kommunen och med andra huvudmän och aktörer

Strukturer för samverkan behövs av flera skäl. Samverkan underlättas vis
serligen av att personer har en god kommunikation, men den blir sårbar om 
samarbetet är bundet till vissa personer eller beroende av eldsjälar. Därmed 
inte sagt att det inte ska skapas förutsättningar för engagerade politiker och 
medarbetare att driva utvecklingen framåt och våga prova nytt. De mindre 
kommunerna verkar ha en inbyggd smidighet i samverkan, genom närheten 
mellan politiker och tjänstemän och mellan förvaltningar. Det är helt enkelt 
få parter som ska samverka. PerInge Pettersson, socialnämndens ordföran
de i Hultsfreds kommun, uttrycker det så här: 

” Det gäller att ha en flexibel organisation för att fånga upp barnet och dess 
bästa, inga vattentäta skott, det har vi inte råd med.” 

I samma kommun säger Anders Jansson som är skolchef: 

”Vi arbetar gemensamt för att vi inte i tur och ordning ska behöva misslyckas.” 

En förutsättning för funktionell samverkan är att ha en beslutad struktur som 
genomsyrar alla nivåer, från politiken till verksamheterna. Denna struktur 
bör vara tvärsektoriell och de grupper som skapas bör kunna ta strategiska 
beslut och besluta kring stöd till enskilda barn. De bör också ha mandat att se 
till så att besluten följs upp.

Checklistor och manualer för till exempel anmälan, gemensam planering 
och uppföljning av insatser kan tyckas fyrkantigt men de förenklar och klar
gör så att fokus kan läggas på innehållet. Många kommuner har skapat tydliga 
rutiner för anmälan och information mellan förskola, skola och socialtjänst. 
Sådana rutiner ökar kunskapen om varandras uppdrag och gör samarbetet 
enkelt och enhetligt. 
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Vi har fått exempel från Sundbyberg där man tagit fram manualer för verk
samhetsöverskridande möten både på grupp och individnivå. 

Flera exempel på god samverkan med landstinget har lyfts fram, fram förallt 
i form av ungdomsmottagningar och familjecentraler som drivs gemensamt. 
En framgångsfaktor för gemensamma familjecentraler är att de ligger utan
för vårdvalet i de landsting som har vårdval, säger några kommuner.

Nyttan för kommuninvånarna uttrycker Catharina Rosenkranz som är 
ordförande i barn och ungdomsnämnden i Linköpings kommun: 

” Det är inte den enskilde som ska samordna och hålla reda på oss, det är vårt 
ansvar att samordna oss.”

Samverkan över kommungränser

Alla kommuner anser att de behöver samverka med andra kommuner. Det kan 
handla om att utbyta erfarenheter, bedriva specialiserad verksamhet gemen
samt eller att samverka kring ett enskilt barn som är placerat i en annan kom
mun. När socialtjänstens verksamhet tenderar att bli allt mer specialiserad 
och kunskapsbaserad, är det ofta inte möjligt att ha all nödvändig kompetens 
och service i alla kommuner. Kommunerna i vår studie samverkar bland annat 
kring kvalitets och utvecklingsfrågor, mottagning för hot och våld, social jour, 
tillgång till jourhem och Barnahus. Många kommuner beskriver den regionala 
nivån som viktig när det gäller att samordna kommunal samverkan.

tillgänglighet mellan samverkanspartners

Tillgänglighet lyfts ofta, och med all rätt, ur ett brukar och klientperspektiv. 
En annan aspekt är tillgängligheten mellan parter som samverkar. För att 
förtroende ska skapas och bestå, är det viktigt med öppenhet och tillgång till 
varandra. Ofta beskrivs en frustation mellan förskola/skola och socialtjänst 
som handlar om att anmälningar inte görs i tid eller att man inte får någon 
återkoppling när en anmälan gjorts. Det behöver finnas en känd mottagare av 
den information man ska lämna eller den frågeställning man behöver dryfta. 
Exempelvis behöver socialtjänsten ha en mottagningsfunktion som har hög 
tillgänglighet och med fördel är avgränsad till särskilda tjänster/personer. 
Maria Ljungkvist, chef för barn och utbildningsförvaltningen i Sundbybergs 
kommun säger: 

”Här finns det en trygghet i att det finns en bra mottagare av anmälan, som är 
ett stort ingrepp i enskilda personers liv.” 
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Samverkan med barnet i fokus – Helsingborg bestämde 
sig för att i samverkan fokusera på riskgrupper

Det började som ett intensifierat förebyggande arbete inom områdena 
utbildning och hälsa. Med detta utvecklades nya samverkansformer 
mellan olika parter som möter barn i riskgrupper. 

– När olika professioner möts och tillsammans fokuserar på risk
grupper blir arbetet mer träffsäkert. Samtidigt undviks spill av resur
ser i försvar av olika verksamhetsområden. Samverkan är helt enkelt 
nödvändigt för att kunna göra ett bättre jobb i de utsatta barnens 
tjänst, säger Helsingborgs stads socialchef Göran Jönsson.

I Helsingborg pågår flera olika projekt där olika tvärsektoriella par
ter tillsammans arbetar med samma övergripande mål för ögonen – att 
skapa bättre förutsättningar för utsatta barn att leva ett gott liv. Pro
jektområdena är noga utvalda och alla arbetar efter mycket konkreta 
mål och tydliga strategier för hur dessa ska uppnås.

– Genom att ta del av forskning har vi kunnat ringa in inte bara 
grupper av utsatta barn utan också identifiera hinder som försämrar 
deras livsvillkor och framtidsutsikter. Utifrån de kunskaperna har vi 
koncentrerat oss på att med gemensamma krafter undanröja sådana 
hinder, säger Göran Jönsson.

komplexa problem kräver väl sammansatta team 
Samverkansarbetet i Helsingborg tog fart på allvar för snart sju år sedan 
då kommunen fattade beslut om att prioritera utsatta barns utbildning 

Göran Jönsson framhåller att en viktig kraft 
för att uppnå gemensamt ansvar är att utse 
samordnare som koordinerar och håller sam-
man nätverken men som inte har mandat att 
ensamma ta beslut.
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och hälsa genom samverkande insatser. Med detta inleddes projektet 
Part, Preventivt arbete tillsammans. Part bygger på samverkan mellan 
förvaltningar i Helsingborg och Landskrona tillsammans med Region 
Skåne och är nu en central del av Helsingborgs förebyggande arbete. I 
första hand fokuserar man på barn i familjehem och även på barn i fa
miljer med långvarigt försörjningsstöd samt nyanlända barn. 

– Delprojektet HUB som står för Hälsa, Utbildning, Barn är en viktig 
del. Där fann vi tidigt modeller för strukturerad samverkan genom att 
formera team kring en gemensam handlingsplan för att på bästa sätt 
kunna stödja barn med komplexa problem, säger Göran Jönsson. 

Samverkan i olika former
Arbetsmodellen SkolFam, är en forskningsstödd satsning för familje
hemsplacerade barns skolgång som uppmärksammats för sina goda 
resultat. Den är nu en permanent verksamhet där varje familjehems
placerat barn från Helsingborg har ett team med psykolog, social
sekreterare, specialpedagog som tillsammans med skolan och familje
hemmet tar fram en plan för skolgången.

– Målet är att skapa rättvisa villkor så att även barn som bor i famil
jehem ska ges lika goda möjligheter som andra barn att nå goda skolre
sultat, säger Göran Jönsson.

En annan del är projektet Utsikter där man med stöd av Folkhälso
institutet samverkar i sju olika skolor i Helsingborg och Landskrona. 
Målet är att öka chanserna för i synnerhet barn i fattiga familjer att för
verkliga sin personliga potential genom att få fram sina bästa talanger 
och förmågor. Andra samverkansprojekt är ett Barnahus och en social
jour i Helsingborg, båda drivna i samverkan med andra kommuner och 
myndigheter i Skåne.

vilken skillnad har allt detta samverkansarbete gjort för utsatta 
barn i Helsingborg? 

– Genom de uppföljningar som gjorts vet vi säkert att familjehems
barnen får bättre stöd. Och många med mig har en alldeles bestämd 
känsla av att det sociala skyddsnätet blivit mer finmaskigt. Men det 
saknas fortfarande kunskaper för att helt säkert kunna uttala sig om 
helhetsbilden. För även om vi arbetar hårt för att öka rågången mellan 
vår praktik och forskning – och tillsatt en halvtidstjänst för detta – så 
har vi ändå idag inte resurser att göra ordentliga uppföljningar på alla 
projekt. Men inför framtiden önskar och hoppas jag att det blir möjligt! 
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En skola för alla barn  
 
Förskolans och skolans uppgift kan uttryckas i verksamheternas 
två huvuduppdrag; kunskapsuppdraget och det demokratiska 
uppdraget eller värdegrundsuppdraget. Barn vistas dag ligen i 
förskola och skola under hela sin uppväxt. I en skola för alla barn 
ges barnet rätt att lyckas, bli sett och få stöd om det behövs. 

ett perspektiv att verksamheten ska möta barnets behov

Alla barn har rätt att lyckas och ges möjlighet till ett framgångsrikt fortsatt 
liv. Det som betyder mest för elevernas välbefinnande i skolan, både psykiskt 
och fysiskt, är de dagliga mötena med skolans vuxna. Eftersom det inte all
tid är lätt för en enskild lärare att upptäcka att ett barn har behov av särskilt 
stöd, behöver flera av skolans personal involveras i arbetet kring barnen. 
Elev hälsan har en stor betydelse och i flera av de kommuner vi besökt har 

KAPITEL3

en SkOla För alla Barn FörUtSätter exempelvIS:

 > Ett perspektiv att verksamheten ska möta barnets behov. 
 > Tillgång till specialpedagoger, kuratorer och logopeder även i 
förskolan. 

 > Mycket resurser och ansvar på elevhälsan. 
 > Helhetsperspektiv på barnets hela dag.
 > Ett strategiskt arbete mellan skola och fritid. 
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denna förstärkts med extra resurser för att tidigt kunna hjälpa barnen. Nå
gon menade att grundtanken är att starta med det barnet behöver hjälp med 
nu. Seda n kan man gå vidare med en eventuell utredning. Det är viktigare att 
agera och hjälpa eleven här och nu, än att utreda.

I en annan kommun hade man fått med sig skolpersonalen i att bättre till
godose barnens behov. Från att tidigare ha haft synen att barnen ska anpassa 
sig, är synsättet nu att skolan ska möta barnens behov. Eller som skolchefen i 
Hultsfreds kommun, Anders Jansson, uttrycker det: 

”Grötmetoden är borta, funkar inte det vi gör så gör vi något annat.” 

Samtliga kommuner lyfter upp skolresultaten som ett kvalitetsmått. Främst 
följer man upp behörigheten till gymnasieskolan. Fungerar skolan så fungerar 
elever, uttryckte en kommun. Man menade också att skolan är en skyddsfaktor.

I Helsingborg har arbetet med Part och SkolFam gjort att kommunen fått 
upp ögonen. Göran Jönsson, Socialchef i Helsingborgs stad, säger: 

”Alla barn går i skola, där har vi möjlighet att ge dem hjälp.”

De flesta kommuner i vår studie har ökat fokus på placerade barns skolgång. I 
många kommuner har man en särskild tjänsteman som följer upp skolgången 
vid placering. I Vaggeryd följer exempelvis skolans utvecklingsledare med 
när socialsekreteraren besöker barnet för att försäkra sig om att utbildningen 
fungerar även under placeringstiden. I Hultsfred ligger detta ansvar på skol
psykologen och i Helsingborg på två specialpedagoger. Patrik Svensson, ord
förande i barn och utbildningsnämnden i Växjö kommun säger: 

” Det finns en politisk utgångspunkt att om man inte behöver placeras så ska 
man inte det, och blir man det så ska man om möjligt gå kvar i hemskolan.”

tillgång till specialpedagoger,  
kuratorer och logopeder även i förskolan

Flera kommuner har förstärkt elevhälsan med extra resurser för psykologer, 
kuratorer, specialpedagoger, talpedagoger och logopeder. Genom samarbete 
i gemensam förvaltning kommer dessa resurser också de mindre barnen i 
förskolan tillgodo. Kommunerna har organiserat elevhälsan olika beroende 
på kommunens storlek och verksamhetens omfattning. I en av kommunerna 
har man kommit överens med landstingets logoped om att hon kommer till 
kommunens elever, i stället för tvärtom. Även inom förskolan i samma kom
mun har en logoped medverkat i en intensivbehandling för barnen under en 
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sexveckorsperiod. Behandlingen gavs i förskolan i samråd med föräldrarna. 
Återkoppling gavs till föräldrarna som var mycket positiva. Utvärdering 
skedde i samarbete med arbetslaget och ledningen och arbetssättet bedöm
des ge positiva effekter.

Många betonar att det är viktigt att skolan involveras i placeringar om dessa 
måste göras och att man även är med vid uppföljning. Flera kommuner har 
resursskolor och betonar att det är hemskolan som har ansvaret för eleven un
der vistelsen på resursskolan. De betonar också att hemskolan har ansvar för 
att anpassa sin skolmiljö efter elevens behov inför återvändandet.   

Växjö kommun planerar att starta en ”utredningsenhet” för företrädesvis 
högstadielever. Tanken är att en elev ska kunna vara på enheten i 5–6 veckor 
för att utredas i samverkan mellan skola, socialtjänst och psykiatri. Under 
denna tid kan eleven bli utredd och hemskolan få ett andrum för att bättre 
kunna möta elevens behov när denne återvänder. 

”Målet är egentligen uppnått om skolan blir tom.”

Det säger Thomas Berglund, f.d. förvaltningschef skola i Växjö kommun. En 
liknande verksamhet finns sedan flera år i Jönköping.

mycket resurser och ansvar på elevhälsan 

En kommun har sedan år 2008 ett fullmäktigemål att skolan kommer först. 
Detta mål präglar alla förvaltningars arbete. I samma kommun har man också 
multikompetenta team, det vill säga resursteam med flera olika professioner, 
som tar upp enskilda ärenden men även diskuterar strategiska frågor. Rektor 
är ordförande när teamet träffas. Teamen styrs av en arbetsgrupp med politi
ker från barn och ungdomsnämnden samt socialnämnden. 

En annan kommun gjorde år 2009 en stor satsning på samverkan om bar
nen, vilket innebar att synen på eleverna förändrades. AnneCharlotte Blom
qvist, samverkansledare i Sundbybergs stad, säger:

” Våra politiker är modiga som vågat satsa så mycket, det finns en stolthet  
över det.”

Satsningar på elevhälsa och förebyggande/tidiga insatser är lönsamt, säger 
alla kommuner som vi har besökt. Kanske inte för stunden, men senare i bar
nets liv. Många kommuner beskriver att otydligheten kring ansvar för barns 
psykiska hälsa och rollfördelning mellan kommuner och landsting har lett till 
att de förstärkt elevhälsan för att möta barnens behov. 
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Helhetsperspektiv på barnets hela dag 

I de kommuner som vi besökt har politikerna en samsyn och tydligt mål
gruppsfokus även när det gäller resurser och gemensamt ansvar. Förskola, 
skola och fritidsverksamhet är väl rustade för att upptäcka barn som behöver 
stöd. I Linköping har man till exempel gjort satsningar i vissa stadsdelar för 
att ta hand om barnen under en större del av dagen. Man kallar det en riktad 
samlad skoldag. Områden med stora sociala problem har valts ut och fullmäk
tige har anvisat tio miljoner kronor. Satsningen är en renodlad skolsatsning, 
alltså inget projekt, och ingår i ordinarie verksamhet. I detta arbete sker också 
samverkan med ideella organisationer som kvinnojourer, idrottsföreningar 
etcetera. Genom denna satsning når man även invandrarflickor.

ett strategiskt arbete mellan skola och fritid 

I en kommun blev en ökande andel elever inte behöriga till gymnasiet. Detta 
berodde i sin tur på att många barn kom från andra länder och anlände till 
kommunen sent i sin skoltid. För att förhindra och bryta segregering place
rades musikklasser i skolor i utsatta områden, vilket gav god effekt. Samma 
kommun erbjöd också studiehandledning på modersmål i matematik. Innan 
eleverna placeras i förberedelseklass görs en kartläggning som även inklude
rar föräldrarna. 

Växjö kommun har organiserat verksamheten i en skol och barnomsorgs
nämnd med tillhörande förvaltning för åldersgruppen 1–16 år, inklusive fri
tidsgårdar och kulturskola. Att ha fritidsgårdarna integrerade i skolan med 
personal som arbetar på dagtid upplevs som en oerhörd förstärkning.  
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en skola för alla barn 
– Inbyggt särskilt stöd i vaggeryds skolor

Barn i behov av särskilt stöd ska få detta inom ramarna för befintliga 
resurser. Med den målsättningen är Vaggeryds kommun noga med att 
bygga robusta och inkluderande strukturer. 

– Den som lyckas i skolan får också goda förutsättningar att lyckas 
i livet. Och enligt läroplanen ska skolan erbjuda alla barn likvärdiga 
chanser att uppnå kunskapskraven. Detta är utgångspunkten för vårt 
arbete, säger Carina Sandberg, t.f. förvaltningschef vid barn och ut
bildningsförvaltningen.

För Vaggeryd innebär detta ett starkt inkluderande synsätt som 
genomsyrar hela verksamheten, vilket medför att särskiljande speci
allösningar undviks. Istället arbetar man för att tillvarata och stärka 
befintliga resurser både inom och utom skolan. 

Vaggeryd har en gemensam barnomsorgs och utbildningsförvalt
ning och skolorna är indelade i två skolområden. Varje skolområde har 
en områdeschef vardera som dessutom är rektor eller förskolechef på 
någon av enheterna inom sitt skolområde. 

– Chefernas roll som samordnare mellan förvaltningarna är jätte
viktig. Som relativt liten kommun har vi goda förutsättningar till över
blick och dessutom har vi en liten stabil ledning med få chefsbyten, 
säger Carina Sandberg.

Carina Sandberg, t.f. förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen, 
lyfter fram fördelarna med att arbeta i 
projekt kring aktuella frågor.

>>>
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Samlat grepp möter barnen där de är 

Varje skolområde och gymnasiet har ett elevhälsoteam med speci
alpedagog, kurator och skolsköterska. De tre teamen arbetar tätt för 
att samordna verksamheterna och därmed kunna använda sig av varje 
medarbetares speciella kompetenser, både inom och mellan grund
skolan och mellan grundskolan och gymnasiet. Det finns dessutom en 
psykolog och en specialpedagog att tillgå centralt. 

Skolan är också en del av så kallade VITSteam där man tillsammans 
med BVC, socialtjänst, föräldrar och BUP bildar team runt enskilda 
barn med beteendeproblem. VITSteamen träffas regelbundet för er
farenhets och kunskapsutbyten, och för att komma fram till lösningar 
för det enskilda barnet. 

De grupper av elever som har uppenbart behov av extra stöd får det
ta i de ordinarie klasserna så långt som möjligt.

– Nyanlända barn går i de ordinarie klasserna med särskilt stöd efter 
behov från bland andra specialpedagogerna, kuratorerna och skolskö
terskorna. Även grundsärskolan och grundsärskoleelever är inklude
rade, medan det är nödvändigt för träningsskolan att ha särskilda än
damålsenliga lokaler, säger Carina Sandberg.

Trots målsättningen om att klara alla barn inom ordinarie verksam
het uppkommer ändå situationer när man inte förmår ge ett så omfat
tande stöd som några barn behöver. Vid behov placeras barn i HVB
hem med särskild undervisning. 

– Utvecklingsledaren från barnomsorgs och utbildningsförvalt
ningen följer med socialsekreteraren vid uppföljningarna av placerade 
barn. Oftast även i sällskap av föräldrar. Tillsammans går vi igenom 
planen för skolgången för att försäkra oss om att placerade barn verk
ligen får det stöd de behöver för att kunna nå bra skolresultat. Det är 
oerhört betydelsefullt för dessa barns framtid att de får allt stöd de be
höver för att klara sin skolgång.
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lönsamt att prata ihop sig 

– Vårt sätt att arbeta är också ett sätt att hålla kostnaderna nere. Ett 
exempel på detta är hur vi arbetar med hemmasittande elever. Tidiga
re tvingades vi ofta rycka ut och anställa en elevassistent som fick följa 
barnet till skolan. Det blev alldeles för dyrt och inte tillräckligt fram
gångsrikt. Nu arbetar vi för det bättre genom att bilda arbetsgrupper 
där skolpersonal och socialsekreterare tillsammans tar fram gemen
samma arbetsmodeller med riktlinjer för att kunna föregripa hemma
sittare, säger Carina Sandberg.  

Att finna tid och sätt för samverkan och kompetensutveckling är en 
ständig utmaning menar Carina Sandberg. Ett sätt som visat sig funge
ra bra i Vaggeryd är soppluncher. Då ses fältassistenter, närpolis, skol
sköterskor och andra yrkeskategorier för att äta lunch och stämma av 
över verksamhetsgränserna.

– Det är nödvändigt att träffas och prata ihop sig. Visst är externa 
föreläsningar och utbildningsdagar också viktiga, men framförallt för
söker vi lära och ta hjälp av varandra. 
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KAPITEL4
Tillgängliga insatser  
med hög kvalitet

De insatser kommunerna tillhandahåller för att ge barn stöd i sin 
utveckling ska utgå från de behov som barnen har. De ska också 
erbjudas i ett tidigt skede, vara lättillgängliga och ha en hög kva
litet. Det är ett samlat budskap från de nio kommuner som vi har 
träffat inom projektet. 

tIllgänglIga InSatSer med Hög  
kvalItet FörUtSätter exempelvIS:

 > Utbyggt föräldrastöd.
 > Hög tillgänglighet och bra information om insatser.
 > Mycket öppenvård som serviceinsats utan biståndsbeslut.
 > Synsättet att tidiga insatser är lönsamma både för individ och  
för samhälle.

 > Bra upphandlingar med relevanta krav på utförarna.
 > Helhetsperspektiv vid vårdplanering och vid uppföljning.
 > Uppföljning av insatser. 
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Utbyggt föräldrastöd

Många kommuner beskriver stora satsningar på föräldrastöd, ibland med ut
vecklingspengar från Folkhälsoinstitutet. Föräldrastödet är efterfrågat och 
tenderar att rikta sig även till föräldrar till äldre barn i större utsträckning 
än tidigare. Kommunerna beskriver att många föräldrar känner sig vilsna i 
föräldrarollen och har stort behov av vägledning och stöd. De behöver också 
få möjligheter att dela tankar och erfarenheter med andra föräldrar. Detta 
väcker frågor som: Ställer föräldraskapet andra krav nu än tidigare? Gör för
ändringar i arbetsliv och familjesammansättningar att föräldraskapet upp
levs som mer utmanade än tidigare? Satsningarna på föräldrastöd beskrivs 
som lyckade och har attraherat många att delta. De har också fått bra respons 
från deltagarna. En annan form av föräldrastöd där föräldrarna ses som en 
viktig resurs är att involvera föräldrarna intensivt i verksamheten. I den kom
mun som arbetar med detta stöd kartläggs elevens behov inför start i förbere
delseklass. Med föräldrarnas hjälp skapar man sedan en fördjupad och tidig 
inblick i vilket stöd eleven behöver. Sundbybergs kommun har satsat resurser 
på föräldrastöd som genom envishet fått stor spridning och gehör. Varje år 
anordnar man under en vecka ett stort antal föreläsningar och andra evene
mang med fokus på föräldraskapet. 
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Hög tillgänglighet och bra information om insatser

Många kommuner anser att tillgänglighet bland annat står för att möta barn 
där de befinner sig. För att kunna ge psykosociala insatser i barnets vardag är 
det vanligt att lägga mycket resurser på elevhälsan. Om det som lyfts i våra in
tervjuer också är en nationell bild av synen på tidiga insatser och elevhälsans 
roll kan vi inte uttala oss om. Hög tillgänglighet kan också beskrivas i termer 
av ett brett urval av insatser vilket gör att man kan matcha de behov som finns 
hos barn och föräldrar. Alla kommuner i studien beskriver att de lägger allt 
mer fokus på tidiga insatser och att detta är en medveten politisk satsning. Vi 
har sett flera exempel på hur insatser för en viss målgrupp kan ge ringar på 
vattnet och därmed nå bredare. I Kristianstad ger en väl utvecklad öppenvård 
för vuxna god effekt även på barn. Ett annat exempel från samma kommun är 
att de har en verksamhet i samarbete mellan skola och socialtjänst som vän
der sig till äldsta brodern i familjen och syftar till att motverka hedersrelate
rad problematik. Radovan Javurek som är ordförande i arbete och välfärds
nämnden i Kristianstads kommun, säger: 

” Har man framgång med en utvald målgrupp får det ofta effekt även på andra.” 

Hur hittar barn och familjer insatserna? Många kommuner pekar på vikten 
av tillgänglig information på kommunens hemsida och att informationen 
finns på flera språk. Munmotmunmetoden beskrivs som bästa informa
tionsspridaren och många hittar insatserna efter rekommendation från någ
on anna n som varit nöjd med den hjälp de fått. Barnhälsovård och skola lotsar 
ofta vidare till andra öppenvårdsinsatser. 

mycket öppenvård som serviceinsats utan biståndsbeslut 

Så gott som alla kommuner vi har träffat beskriver att de tillhandahåller allt 
mer serviceinsatser, det vill säga öppenvård utan föregående biståndsbeslut. 
Det anses öka tillgängligheten och möjligheten att ge den hjälp individen själv 
anser sig behöva. Man menar att god kvalitet och hög tillgänglighet i öppen
vården minskar trycket på utredningar inom socialtjänsten. Något som i sin 
tur leder till att resurserna kan läggas på att ge stöd tidigt. Man är dock med
veten om vikten av att sätta barnets säkerhet och trygghet främst och göra 
utredningar i de fall det krävs för att säkerställa barnets behov av skydd och 
stöd. Denna balansgång kräver hög kompetens och bra kommunikation mel
lan olika verksamheter. I Linköping har man arbetat mycket medvetet med 
att bygga ut öppenvården med fokus på tillgängliga insatser utan biståndsbe
slut. Om detta kan du läsa mer i fokusintervjun efter detta kapitel. Man men
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ar att den tillgänglighet och service som följer med att individen själv söker 
upp den insats man anser sig behöva, minskar stigmatiseringen jämfört med 
att utredas av socialtjänsten. 

Synsättet att tidiga insatser är lönsamma  
både för individ och samhälle

När det gäller tidiga insatser beskrivs politikernas höga prioritering av detta 
som delvis nytt men framförallt som att det har stor betydelse för att arbete t 
ska bli långsiktigt. Effekterna av tidiga insatser är svåra att se kortsiktigt. Det 
krävs att det (synsättet) implementeras i ordinarie verksamhet och att det 
utformas med fokus på samordnade tidiga insatser för att förebygga en nega
tiv utveckling hos barn. Det skapar nya möjligheter när resurser frigörs, men 
kan till en början vara resurskrävande. Per Sandberg, chef vid arbete och väl
färdsförvaltningen i Växjö kommun, säger: 

” Ståndpunkten är att insatser ska in tidigt när de har möjlighet att vara till 
störst nytta.” 

En kommun berättar att de sätter in 60 procent av sina öppenvårdsinsatser 
under utredningstiden. Vet man vad som behöver göras finns ingen anled
ning att vänta menar man. 

Bra upphandlingar med relevanta krav på utförarna

En stor del av insatserna utförs av enskilda utförare, det vill säga av verksam
heter i privat regi som säljer sina tjänster till kommunerna. Upphandling är 
ett av kommunens skarpaste verktyg för att formulera och ställa krav på vård
givare. Vägledningen Upphandlig och uppföljning av HVB för barn och unga 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2010) kan användas som stöd i process
en med upphandling och uppföljning av hem för vård eller boende, (HVB). 
Vissa av de kommuner vi intervjuat använder sig av så kallade ramavtal, med
an andra inte gör det. Några kommuner tecknar tillsammans gemensamma 
ramavtal med enskilda utförare. En viktig del i avtalen är att ställa krav på att 
utförarna utvärderar sin verksamhet och att detta följs upp som ett kvalitets
mått. Lika höga krav bör ställas utan ramavtal. Även vid en så kallad direkt
upphandling av HVB eller öppenvård, eller då man skriver ett avtal med ett 
familjehem, ska det göras tydligt vad åtagandet består av och hur avtalet ska 
följas upp. Många kommuner vittnar om svårigheter att rekrytera familje
hem och att familjehemmen allt oftare sugs upp av företag som erbjuder så 
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kallad konsulentstödd verksamhet. Ett visst missnöje uttrycks kring dessa 
verksamheter, då man uppmärksammat kvalitetsbrister. 

Helhetsperspektiv vid vårdplanering och vid uppföljning 

Att socialtjänst, skola eller hälso och sjukvård inte ensamma kan tillgodose 
komplexa stödbehov lyfts fram som ett återkommande tema. Den viktiga 
samverkan, som återkommer som centralt tema i alla kommunintervjuer, är 
nödvändig i hela vårdprocessen. Med det menas att alla, utifrån barnets be
hov berörda parter, behöver delta i planering, genomförande och uppföljning 
av insatser. Helhetssynen gäller både över verksamhetsgränser och över tid. 
Många kommuner lyfter vikten av att redan från början planera för hur en 
placering ska avslutas. En sådan process ger en sammanhängande vårdkedja 
där de olika delarna hakar i varandra både när det gäller ansvar, kompetens 
och tid. 

Gemensam vårdplanering är viktigt vid alla typer av insatser. Skyldigheten 
att upprätta en individuell plan när en person har behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso och sjukvården är även lagstiftat i socialtjänstlagen 
och hälso och sjukvårdslagen. Då placering i familjehem eller på institution 
är ett stort ingrepp i en individs liv, vare sig det sker utifrån den enskildes öns
kemål eller med stöd av tvångslagstiftning, är det extra viktigt att alla berör
da verksamheter bidrar för att tillgodose barnets behov av stöd och omsorg, 
utbildning och hälso och sjukvård. Kommunerna beskriver att socialtjänst 
och skola i betydligt större utsträckning än för några år sedan, samarbetar i 
hela vårdkedjan vid placering. Helsingborgs arbete med SkolFam är en känd 
satsning på familjehemsplacerade barns skolgång. Man berättar att skolans 
kostnader för placerade barns skolgång har fyrdubblats under senaste åren, 
men tror samtidigt att samhället tjänar in denna kostnad i det långa loppet. 
Satsningen leder också till stora vinster för barnen som nått mycket bättre 
resultat i skolan. Många kommuner vittnar däremot fortfarande om svårig
heter i samarbetet med hälso och sjukvården. 

Uppföljning av insatser

Begreppet uppföljning har flera betydelser. I detta sammanhang menar vi 
uppföljning av de insatser som ges på individnivå, för att säkerställa att barn
ets behov tillgodoses. Hur en sådan uppföljning ska ske ur denna aspekt, är 
inskrivet i socialtjänstlagen men systematiken och formerna för arbetet skilj
er sig åt. Ett exempel är att chef, utvecklingsledare och ansvarig handläggare 
vid socialtjänsten har regelbundna möten där de går igenom situationen 
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för varje placerat barn i syfte att fånga upp aktuella behov och ställa krav på 
vårdgivare (som kan vara inom egen verksamhet eller en enskild utövare). 
Att skol an deltar i uppföljningen verkar vara mer en regel än ett undantag då 
skolan är ansvarig huvudman för barnets skolgång även vid placering. I Gävle 
begär man till exempel in skolans individuella utvecklingsplan när man följer 
upp placerade barn och deras skolgång. 

En kommun berättar att uppföljning av placerade barn har hög prioritet, 
även då arbetsbelastningen vid socialtjänsten är hög, för att säkerställa att 
barnet får en trygg och säker vård. Överlag beskrivs uppföljning som centralt 
och prioriterat, men också som ett stort utvecklingsområde. Några kommun er 
arbetar utifrån modellen att barnet har en egen social sekreterare som ansva
rar för barnets perspektiv vid uppföljningen som sker utifrån barnets behov 
och på barnets villkor. Att träffa barnet enskilt vid uppföljning är vanligt och 
beskrivs av flera kommuner som ett medvetet arbetssätt som inte var själv
klart för ett antal år sedan. Vi har sett exempel på hur man i genomförande
plan och/eller vårdplan skriver in vilka kontakter som är aktuella att ta vid 
uppföljning för att få ett helhetsperspektiv på hur barnens behov tillgodoses 
genom insatsen. En kommun följer systematiskt upp familjehemsplacerade 
barn sex månader och ett år efter att insatsen avslutats för att se hur det går 
för barnen. Andra exempel på uppföljning är uppdragstagarenkät och upp
dragstagarsamtal med familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
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tillgängliga insatser med hög kvalitet 
– många ingångar till stöd och service i linköping

I Linköpings kommun satsar man på minskad myndighetsutövning och 
mer öppna former för social service och stöd. Allt med en tanke om att 
tidiga och frivilliga insatser är bästa sättet att verkligen nå alla barn.

Mitt i Linköping ligger en välbesökt mottagning för råd och stöd. Här 
står dörrarna öppna för alla kommuninvånare som vill veta mer om 
kommunens utbud av socialt stöd, få ett rådgivande stödsamtal eller 
hjälp att finna en vidare insats. Här erbjuds även riktat stöd till barnfa
miljer i samarbete med landstinget. 

– Målet är att du ska få kontakt med den verksamhet du behöver 
samma dag du frågar efter den och att ni ska ha träffats personligen 
inom två veckor, säger Ingalill Thor som är planeringsledare på om
sorgskontoret.

Ett annat sätt att göra stödet så tillgängligt som möjligt är en sök
funktion på kommunens webbplats – där visas med några få klick alla 
former av socialt stöd som kan erbjudas utifrån angivna behov. Det 
finns också en folder som lättöverskådligt presenterar olika former av 
stöd med kontaktuppgifter direkt till verksamheterna.

Vi arbetar för att möta barnen där de 
är för att kunna tillhandahålla det stöd 
de behöver i tid, säger Ingalill Thor på 
omsorgskontoret i Linköping.
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tidiga och lättåtkomliga insatser för alla

Kommunen har sju familjecentraler där barnhälsovård, öppen förskol a 
och socialtjänst är samlade under samma tak. 

– Familjecentralerna fungerar som uppfångare eftersom nästan alla 
med småbarn kommer dit, säger Ingalill Thor.

Andra exempel på öppna verksamheter är en ungdomsmottagning, 
föräldrautbildningar, skolkuratorer och fältassistenter som är på plat
ser där unga vistas. 

– Vi erbjuder insatser i öppen form så långt det bara är möjligt, 
undan taget vissa insatser som exempelvis boendestöd, djupgående 
familje terapi och behandlingshem för unga. På det viset undviks stig
matisering samtidigt som vi spar resurser, säger Ingalill Thor.

Trots att större delen av allt socialt stöd som kommunen erbjuder är 
öppet menar Ingalill Thor att det knappast är någon risk att man når 
fel grupper av människor.

– Nej, så kan det möjligtvis bli inom sjukvården men inte inom vårt 
sociala arbete. Att vi fångar upp många barn och barnfamiljer i tidiga 
skeenden har inget med överkonsumtion att göra. Det finns inget som 
tyder på att folk skulle springa på krävande familjerådgivning, stöd
samtal, nätverksarbete eller liknande i onödan, säger Ingalill Thor. 

plats för kvalitetssäkring
Att utredningar inte upptar så stor del av det totala arbetet möjlig
gör, enligt Ingalill Thor, mer tid för uppföljnings och kvalitetsarbete. 
Social kontoret följer upp placeringar genom bl a intervjuer med ung
domarna, och skolansvarig följer upp den skolundervisning som sker 
inom ramen för placeringarna. Kommunen deltar också i regionala 
nätverk för dessa frågor.

– Brukarkontakten är central i våra uppföljningar. Brukarundersök
ningar görs vartannat år inom alla verksamhetsområden och omsorgs
kontoret gör minst sex årliga fördjupade verksamhetsbesök inom om
rådet individ och familjeomsorg. Ansvariga kontaktpolitiker besöker 
även verksamheter och håller frågestund tillsammans med brukare 
och personal, säger Ingalill Thor. 

I Linköping är knappt hälften av all öppenvård överlämnad till ex
terna utförare. Upphandlingarna sker med högt ställda krav om bland 
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annat meddelarfrihet. Det tas också hänsyn till om anbudsläggaren 
kan erbjuda vissa mervärden som exempelvis personal med kunska
per utöver miniminivå. Minst två gånger årligen har kommunen upp
följande vårdgivarträffar med upphandlade behandlingshem för unga.

– Sammantaget ser vi att utförarna överlag håller hög kvalitet. I 
motsats till omsorgen om äldre och funktionsnedsatta har vi nästan 
uteslutande små lokala företag bland våra upphandlade utförare, va
rav många är avknoppade verksamheter eller brukarkooperativ, säger 
Ingalill Thor.

vad ligger bakom satsningen på tidiga tillgängliga insatser?
– Det är ett brett politiskt förankrat synsätt som vi arbetat efter ända 

sedan 1992. Det bottnar i en kombination av att vilja sätta medborga
ren i fokus samtidigt som det fanns behov av att tydliggöra och effekti
visera organisationen. 





Barnen i fokus 51

KAPITEL5
Bra förutsättningar  
för personalen 
Att skapa bra förutsättningar för personalen är en viktig fråga 
som engagerar ledande politiker och tjänstemän i de nio kom
munerna. Bra förutsättningar för personalen möjliggör en bra 
verksamhet för utsatta barn. Medan några av kommunerna har 
en svår situation med stor personalomsättning, framför allt 
bland personal som arbetar med utredningar och myndighets
utövning, har andra kommuner lyckats vända utvecklingen. 
Nedan lyfts exempel på insatser som görs för att attrahera, be
hålla och utveckla personalen. 

Bra FörUtSättnIngar För perSOnalen  
FörUtSätter exempelvIS:

 > Tydliga visioner och strategier i rekryteringsprocessen.
 > En genomtänkt introduktion.
 > Tillgänglig och stödjande arbetsledning.
 > Ett teamorienterat arbetssätt i socialtjänstens utredningsarbete.
 > Struktur och metoder i arbetet.
 > Åtgärder för att minska arbetsbelastning vid behov.
 > Erfaren personal på mottagningsfunktionen inom socialtjänsten.
 > Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
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tydliga visioner och strategier i rekryteringsprocessen 

En kommun tydliggör redan i rekryteringsprocessen sina visioner, strategier, 
metoder och värdegrunder i arbetet med barn. Det har lett till att det redan i 
platsannonserna tydliggörs vad som erbjuds den som vill arbeta i kommunen. 
Idag är det många sökande till de utannonserade tjänsterna och kö för att få 
jobba i kommunen.

en genomtänkt introduktion

Kommunerna framhåller betydelsen av introduktion av nyanställda sociono
mer, särskilt som nyanställda ofta kommer direkt från utbildningen. Flertalet 
är dessutom unga och för många är det kanske deras första ”riktiga” arbete. 
Att arbeta inom socialtjänsten och med komplexa ärenden, utredningar och 
myndighetsutövning är inte lätt. Kommunerna bedömer också att socionom
utbildningen inte ger den utredningskunskap som behövs i arbetet. 

Introduktionsprogrammen är ibland generella och ibland individuella. En 
kommun menar att introduktionsprogrammet kan locka sökande till tjäns
terna. I en annan kommun hade samma person ansvar för introduktionen 
och dialogen med högskolan. Mentorer erbjuds i några kommuner och ibland 
så länge det behövs. En kommun erbjuder två mentorer per anställd. Extern 
handledning tillhandhålls efter behov. I en kommun kommer även politiker
na i socialutskottet att få handledning.

tillgänglig och stödjande arbetsledning

Kommunerna poängterar att personalen behöver stöd och arbetsledning för 
att klara arbetet. Flera kommuner tycker att de har tät arbetsledning. Chefen 
har alltid öppen dörr för att vara tillhands. 
Flera kommuner ger också organiserat stöd i ärenden. I de intervjuade kom
munerna ges stödet till exempel av biträdande chef, samordnare vars huvud
uppdrag är att ge stöd till socialsekreterare anpassat efter deras behov eller 
1:e socialsekreterare som inte är chef men leder och fördelar arbetet. En leda
re menar att viljan att vara närvarande finns, men att tiden inte alltid räcker 
till. Många för fram att cheferna ofta kan verksamhetsfrågorna men behöver 
utveckla sitt ledarskap. Man menar också att organisationen behöver ändras 
så att cheferna kan fokusera och utveckla ledarskapet. En kommun menar att 
de har skaffat sig de chefer de vill ha. En medveten ledarskapsstrategi finns i 
några av kommunerna. 
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ett teamorienterat arbetssätt i socialtjänstens 
utredningsarbete 

Medhandläggarskap i utredningsarbetet förekommer i flera kommuner. Dels 
i komplicerade ärenden, dels för att det behövs erfarenhetsutbyte och tid för 
reflektion. Andra arbetssätt är dagliga morgonmöten och gemensamma be
redningsmöten. Graden av specialisering skiljer sig åt. I vissa kommuner är 
socialsekreterarna inriktade på olika åldersgrupper eller geografiska områ
den. Man kan också ha utvecklat kompetens för att kunna ta vissa typer av 
ärenden. Många menar att de ökade kraven på social barnavård förutsätter 
en alltmer specialiserad verksamhet som kan vara svårt att uppnå i mindre 
kommuner. En väg kan då vara att samverka med andra kommuner. 

Struktur och metoder i arbetet

En kommun satsar på metoder och strukturer för att korta utredningstider
na. En kommun framhåller att dokumentationssystemet BBIC (Barns Behov 
I Centrum) har lett till att utredningar blivit mer omfattande, men också 
av högre kvalitet. En annan kommun menar att BBIC ger bra struktur, men 
kräv er för mycket dokumentation och att det sociala arbetet behöver återer
övras. Några kommuner ska arbeta med risk och skyddsbedömningar uti
från Science of safety. Många poängterar vikten av att ha metoder, rutiner och 
strukturer för arbetet men också att det kräver mognad för att inte användas 
mekaniskt. Detta lyfts som särskilt viktigt vid hög personalomsättning. 
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Särskilda utvecklingsledare, inriktade på barn, har funnits länge i ett län 
där man arbetar länsövergripande. Utifrån en överenskommelse mellan SKL 
och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten, har 
medel avsatts till regionala utvecklingsledare för den sociala barn och ung
domsvården i varje län. Flera kommuner som vi träffat har uttryckt förvänt
ningar på att det ska ge skjuts i att föra fram och samordna utvecklingsarbetet. 

åtgärder för att minska arbetsbelastning vid behov

Flera av kommunerna har hög arbetsbelastning och hög personalomsätt
ning i utredningsgrupperna, medan andra har lyckats vända utvecklingen 
och uppnått större stabilitet bland personalen. Många i utrednings grupperna 
är nya i sin yrkesroll samtidigt som ärendena ofta är komplexa. När ärende
belastningen ökade omfördelade en kommun tjänster – från insats till ut
redning. De ökade också den administrativa hjälpen. En annan kommun 
minskade en tillfällig arbetsbelastning med hjälp av extra personal och arbets
ledare. Genom att satsa på metoder och strukturer lyckades en kommun 
korta utredningstiderna. De gav också personalen ett extra lönepåslag un
der den tid de arbetade med utredning. Denna lönesatsning varade under en 
viss tid och nu har kommunen låg personalomsättning. I en annan kommun 
ledde ett system atiskt ledarskapsarbete till ökad stabilitet. Exempel på andra 
framgångsfaktor er är god samverkan inom enheten och mot andra verksam
heter samt tydliga uppdrag för chefer och personal.

Flera kommuner har planer på överanställning. En kommun ska upprät
ta en pool med erfarna socialsekreterare att använda vid arbetstoppar eller 
personal dalar. De tycker att det är bättre än att hyra in personal från be
manningsföretag, eftersom arbetet kräver stöd och arbetsledning. Personal
en behöver också stärkas med utbildning eftersom den utredningskunskap 
som ges under socionom utbildningen inte bedöms vara tillräcklig. Flera 
kommun er nämner att de har dialog och utbyte med högskolor. En kommun 
försök er hitta en annan process och andra arbetsstrukturer. Önskemål finns 
också om skrivar och besöksdagar. En kommun försöker att ha högst en eller 
två nyanställda i varje arbetsgrupp. Att det är en god investering att satsa på 
personalen verkar de flest a vara överens om. Peter Sonnsjö t.f. chef för ar
bete och välfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun sätter fingret på en 
aspekt kring resursfördelning:

”Personal kostar pengar, men placeringar är ännu dyrare.” 
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En kommun är tydliga med att de följer upp medarbetarnas arbetsmiljö 
genom systematiskt arbetsmiljöarbete och vid behov gör arbetsledning/ 
politisk ledning prioriteringar och ser till så att medarbetarna får det stöd 
som krävs för att bedriva arbetet på ett säkert sätt. Uppföljning sker och 
rapport ering görs till nämnden. 

erfaren personal på mottagningsfunktionen  
inom socialtjänsten

Anmälningar om oro för barn och ansökan om insats tas emot av erfarna 
handläggare. I mottagningsgrupperna är det i allmänhet större stabilitet än 
i utredningsgrupperna. Personalen i mottagningsgrupperna har oftast längre 
erfarenhet och bredare kompetens. De har också oftare vidareutbildning. 
Även personalen inom socialjourerna har bred kompetens och lång erfaren
het. I en av kommunerna sker ärendefördelning från mottagning till en 1:e 
socialsekreterare som inte är chef men leder och fördelar arbetet. Ärenden 
delas vanligen ut i dialog med socialsekreterarna. 

En ökning av lönerna med 2 000–2 500 kronor för ett par år sedan var bra, 
tycker man i en kommun. Ökningen har dock planats ut lite med åren.

kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

Trygghet, stabilitet och möjlighet att växa är framgångsfaktorer för persona
len, menar en kommun. Tanken är att man efter att ha arbetat ett antal år, ska 
ha möjlighet att specialisera sig inom ett område som till exempel hedersre
laterat våld. Kommunen menar att de är generösa med kompetensutveckling. 

En annan kommun försöker göra de anställda delaktiga i de utvecklings
möjligheter som finns. Cheferna i en tredje kommun är särskilt utvecklade 
i processledning för att skapa delaktighet. Andra insatser är en årlig samlad 
kompetensutvecklingsplan för hela socialkontoret och enskilda kompetens
utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtal. Gemensam fortbildning 
anordnas kring placerade barns hälsa och utbildning. Många kommuner utbil
dar i Science of safety för personal från socialtjänst och skola för att öka kun
skapen om risk och skyddsfaktorer. Andra exempel på former för utbildning är 
seminariedagar och kvalitetsforumdagar. En lyckad satsning är att ge special
pedagoger som arbetar i resursteamet mot förskolan stöd i tidig upptäckt. Kom
munerna i en region har nära samarbete med varandra (FoUrum) och finansie
rar en professur som en del i utvecklingen av evidensbaserad socialtjänst. 
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Skapa bra förutsättningar för personalen 
– delaktighet i Sundbybergs alla led

Inom Individ- och omsorgsförvaltningen i Sundbybergs stad arbetar 
man efter en medveten strategi för arbetsledning där cheferna är kun-
niga i processledning. Likaså arbetar man målmedvetet för att uppnå 
delaktighet hela vägen från brukare till verksamhetschef.  

– Det hela kan förenklat beskrivas som en process som bottnar i 
en systemteoretisk syn om hur vi ska ge det stöd som barn och unga i 
Sundbyberg är i behov av. Vår uppgift är att lyhört stödja brukaren som 
själv är bäst på sin verklighet. Detsamma gäller för ledningen som ska 
handleda och skapa förutsättningar för medarbetarna att tillsammans 
använda sina kompetenser i ett gemensamt ansvar, säger Birgitta Zaar 
som är verksamhetschef för myndighetsutövningen på individ och 
omsorgsförvaltningen. 

Det intensiva förändringsarbetet har pågått sedan ett par år tillbaka 
då politikerna bestämde sig för att avsätta pengar i budgeten för att 
särskilt satsa på förebyggande arbete. Behoven av detta har ökat då 
Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en 
jämförelsevis stor andel barn som kan definieras som utsatta eller som 
befinner sig i riskzon.

gemensamt ansvar
Avgörande för förvaltningens nya sätt att arbeta var projektet Gemen
samma barn som startade för några år sedan. I projektet gjordes en 
kartläggning av kommunens pågående samverkansarbete kring barn 

Vi ser det inte som vår uppgift att 
formulera brukares behov. Det kan 
de själva. Det menar Birgitta Zaar, 
verksamhetschef Myndighet barn 
och unga samt samverkansledare 
Anne-Charlotte Blomqvist.
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som far illa eller riskerar att fara illa som bl. a visade att det behövdes 
en tydligare styrning utifrån uppsatta mål.

– Sedan dess har mycket hänt. Nu har projektet övergått till en or
dinarie verksamhet under namnet Fokus Barn och Unga, och jag som 
tidigare var projektledare är nu anställd som samverkansledare. Arbe
tet bedrivs långsiktigt och är integrerat med andra utvecklingsfrågor, 
bland annat generellt föräldrastöd i samarbete med förskolorna, sä
ger AnneCharlotte Blomqvist, samverkansledare för Fokus Barn och 
Unga i Sundbyberg.

Fokus Barn och Unga är organiserad för att fungera som en samlan
de kraft av alla resurser i den traditionella organisationen. Den uttala
de målsättningen är att det gemensamma ansvaret ska vara så heltäck
ande att inget utsatt barn ska kunna hamna mellan verksamheterna. 

– För detta krävs en helhetssyn som bland annat uppstår i det ge
mensamma arbetet kring generella förebyggande insatser och där det 
är tydligt vem som gör vad i det hela. Utvecklingen av kompetens och 
värdegrund är också en viktig del. Därför har vi fortbildningar tillsam
mans med aktörer som polis, BUP och frivilligorganisationer och vi 
ordnar också föreläsningar som vänder sig både till föräldrar och pro
fessionella. Det brukar bli välbesökta arrangemang som skapar möj
ligheter att mötas i samtal utifrån nya gemensamma kunskaper, säger 
AnneCharlotte Blomqvist.

coachande chefer
Inom individ och omsorgsförvaltningen finns stödfunktioner som 
har särskilt fokus på utvecklingsfrågor. Dit hör AnneCharlotte som 
samordnare för Fokus Barn och Unga.

– Som stöd för socialsekreterarna finns också samordnande ar
betsledare som har i uppgift att lösa frågor som rör enskilda brukare 
tillsammans med socialsekreterarna. Deras roll är att vara coachande 
snarare än att ta beslut åt sina medarbetare. Chefer och arbetsledare 
ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande. Det är 
särskilt viktigt när man befinner sig i en förändringsprocess säger Bir
gitta Zaar och avslutar:   

– Att utveckla nya arbetssätt är krävande men samtidigt så otroligt 
stimulerande. Och den senaste brukarundersökningen där det tydligt 
framgår att andelen nöjda brukare fortsätter att växa stärker oss i det 
fortsatta arbetet. För när brukarna säger att de får vad de vill ha – ja, då 
vet vi att vi gör ett bra jobb!
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KAPITEL6
Kvalitetsarbete  
och uppföljning 
En kunskapsbaserad verksamhet bygger i hög grad på att inom 
den egna verksamheten följa upp det man gör för att skapa 
under lag för ledning, planering och kvalitetsarbete. Politiker 
behöver kräva uppföljning och återrapportering och chefer be
höver skapa förutsättningar för arbetet och ge tydliga uppdrag. 
Att prioritera kvalitets och utvecklingsarbete är en investering 
för långsiktigt hållbar verksamhet.

kvalItetSarBete OcH UppFölJnIng  
FörUtSätter exempelvIS:

 > Politiska krav på att fastställda mål följs upp. 
 > Särskilda tjänster för utvecklings och analysarbete. 
 > Analyser av befintlig statistik.
 > Brukarperspektiv.
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kapitel 6. kvalitetsarbete och uppföljning

politiska krav på att fastställda mål följs upp

Vikten av att sätta upp konkreta, förankrade och realiserbara mål samt skapa 
förutsättningar för att uppnå målen har vi redan berört. Men vilken nytta gör 
målen om de inte följs upp? Att arbeta utifrån målstyrning och systematiskt 
följa upp målen som ett underlag för planering av verksamheten, ser de kom
muner vi har träffat som viktigt i styr och planeringsprocessen. För att arbe
tet ska få genomslag krävs både att politikerna kräver att målen följs upp och 
strukturer för återrapportering till politikerna utifrån mål och indikatorer 
för att mäta graden av måluppfyllelse. 

Jönköpings kommun arbetar sedan flera år utifrån ett barn och ungdoms
politiskt handlingsprogram med mål och en modell för återrapportering till 
politiken. Olika grupper som arbetar utifrån handlingsplanen gör verksam
hetsöverskridande analyser som återrapporteras och ligger till grund för 
verksamhetsplanering. Många kommuner arbetar utifrån balanserade styr
kort med övergripande mål som bryts ned på nämnd och verksamhetsnivå. 
Att arbeta med effektmål som regelbundet mäts och redovisas är ett sätt att 
få kunskap om verksamhetens måluppfyllelse. En utmaning är att hitta indi
katorer som mäter kvalitet och resultat utifrån fastställda mål. Några kom
muner söker samarbete med FoUenheter för att få stöd i arbetet och för att 
koppla uppföljningen till verksamhetsbaserad forskning. Men man ska inte 
krångla till målens mätbarhet. Ett effektmål från Vaggeryds kommun är att 
föräldrar som önskar råd och stöd i föräldrarollen ska erbjudas tid hos social
sekreterare snarast eller senast inom 14 dagar. Ett mål för tillgänglighet som 
är enkelt att mäta och enkelt att följa upp. Ett annat effektmål från samma 
kommun är att öppenvårdsinsatser ska följas upp minst var tredje månad. 
Även det är ett konkret mätbart mål som kräver uppföljning på individnivå. 
Uppföljning av effektmålen kan även skapa underlag för äskanden. Utöver 
betyg är ett exempel på uppföljning av skolans verksamhet att politikerna två 
gånger per år begär in redovisning av skolfrånvaro.  

Särskilda tjänster för utvecklings- och analysarbete

De flesta kommuner har särskilda tjänster för utvecklings och analysarbete, 
men arbetet kan organiseras på olika sätt. Tjänsterna kan finnas inom för
valtningen, verka för flera kommuner eller för ett helt län. En del har nära 
samarbete med FoUenheter. Våra intervjuer har gett oss många exempel på 
uppdrag för dessa tjänster, exempelvis att arbeta med upphandling av HVB 
och kvalitetsarbete inom familjehemsvården, göra utbildningsplaner för 
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personal utifrån verksamhetens behov, följa upp effektmål och redovisa detta 
tillsammans med befintlig statistik, arbeta med metodutveckling, med mera. 
En poäng med att inte integrera dessa uppgifter i till exempel socialsekrete
rartjänster är att de inte äts upp av prioriterat klientarbete. Kommunerna 
lyfter även att det är en stor tillgång för chefer och politiker att ha tillgång 
till personer som fokuserar på utvecklingsfrågor och kan hjälpa till att lyfta 
visioner och strategier. 

SKL har nyligen tagit fram en modell för risk och händelseanalys som stöd 
för det systematiskt verksamhetsbaserade lärandet. Modellen kan användas 
då missförhållanden eller risk för sådana identifieras. Gå in på SKL:s hemsida 
www.skl.se för att beställa eller ladda ner modellen.

analyser av befintlig statistik

De flesta kommuner har ett system för dokumentation som gör det möjligt att 
ta fram omfattande statistikrapporter, men de använder inte systemet fullt 
ut. Att analysera befintlig statistik från den egna verksamheten i kombina
tion med befolkningsprognoser och annan omvärldsspaning, kan bidra till att 
skapa kunskap om barns behov, hur resurser används i dag och om man fak
tiskt gör det man tror att man gör. Om denna analys görs verksamhetsöver
skridande visar den en bra helhetsbild som kan vara underlag för planering 
och framtida prioriteringar. Många kommuner gör redan detta, men säger sig 
kunna bli bättre på att jämföra sig med andra kommuner. Många saknar ock
så tekniska lösningar för att samla in och analysera statistik från olika källor. 

Brukarperspektiv

I de verksamheter som vi har studerat är brukarperspektivet främst ett barn
perspektiv. Nästan alla kommuner använder BBIC (Barns Behov I Centrum) 
som system för handläggning och dokumentation för sin sociala barn och 
ungdomsvård. De vittnar också om att systemet har fört fram barns och ungas 
delaktighet i hela myndighetsutövningen, även för uppföljning på individ nivå. 
Många kommuner gör regelbundna brukarenkäter och brukarundersökning
ar, men säger också att dessa måste anpassas för att få fram barns egen syn 
på det stöd de har fått. Det finns även exempel på så kallad samforskning, då 
personer efter avslutad kontakt med socialtjänsten bjuds in för ett samtal om 
huruvida man fått hjälp med det man önskat, vilket bemötande man fått, med 
mera. Förskolan och skolan har en unik möjlighet att lyfta barnperspektivet 
genom sina återkommande utvecklingssamtal. 





Barnen i fokus 63

KAPITEL7
Tydlig resursfördelnings
modell
 
Hur mycket resurser som ska avsättas till olika verksamheter är 
ytter st den viktigaste politiska frågan och avgörs i samband med 
att budgeten fastställs för nästa år. Kommunernas system för 
resursfördelning kan se väldigt olika ut. Gemensamt är att för
delningen sker i flera steg. Först från kommunfullmäktige till 
nämnderna och därefter mellan nämndens olika verksamheter. 
De medel som på så sätt tilldelas och förbrukas är således faktiska 
prioriteringar.

tydlIg reSUrSFördelnIngS mOdell  
FörUtSätter exempelvIS:

 > Långsiktig finansiering med helhetssyn och målgruppsfokus. 
 > Hänsyn till demografi och uppföljning.
 > Särskilda utvecklingsmedel i ordinarie verksamhet. 
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kapitel 7. tydlig resursfördelnings modell

långsiktig finansiering med helhetssyn och målgruppsfokus 

Resursfördelning är i grunden en politisk fråga. En långsiktigt hållbar fördel
ning med målgruppsfokus ökar medvetenheten om och transparensen kring 
hur resurser fördelas till verksamheterna. Ofta är fördelningen lätt att för
klara och koppla till befolkningsförändringar, som till exempel inom förskola 
och skola. Inom den sociala barn och ungdomsvården får däremot verksam
heten oftast resurser efter äskanden. 

Hänsyn till demografi och uppföljning

Alla kommuner som vi besökt har fördelat resurser till förskola/skola efter 
demografin – från kommunfullmäktige till berörd nämnd. En befolknings
prognos för kommande år utgör grunden för tilldelningen. Kommunerna 
sätt er också av resurser för barn i behov av särskilt stöd. Att resurserna ska 
gå till barns olika behov är gemensamt, men det kan heta olika saker som till
läggsresurser eller pott för barn i behov av särskilt stöd. Ibland slår prognosen 
fel och det hanteras olika i olika kommuner, antingen ger man kompensation 
under året eller så redovisar nämnden (myndighetsfunktionen) underskott/
överskott i bokslutet.

Resurserna till socialtjänstens barn och ungdomsvård fördelas oftast uti
från en traditionell fördelningsmodell. Det betyder att nämnden får medel 
utifrån föregående år, inklusive pris och löneuppräkning. I Helsingborgs 
stad påverkas resursfördelningssystemet av demografin även inom barn och 
ungdomsvården. 

Särskilda utvecklingsmedel i ordinarie verksamhet

Linköpings kommun har en tvåårsbudget som enligt de intervjuade fungerar 
bra. Det ger dels långsiktighet, dels ett ledigt år i budgetarbetet då andra ar
betsuppgifter kan prioriteras. I Gävle har kommunstyrelsen beviljat särskil
da utvecklingsmedel under perioden 2011–2013 för ett förebyggande arbete 
med tidiga insatser. Två miljoner per år och fyra miljoner under det sista året. 
Efte r cirka tre år ska projektet in i den ordinarie verksamheten om det vi
sat sig vara bra som till exempel SkolFam. Även i Kristianstad permanentas 
lyckosamma projekt. 

I flera kommuner har den politiska nivån uttalat att man stödjer ett före
byggande arbetssätt. I Kristianstad försöker man till exempel hela tiden 
balans era över medel från institutionsplaceringar till öppenvård. I Sundby
berg är det ett politiskt uppdrag att ha så mycket verksamhet som möjligt på 
hemmaplan. Vid placering i HVBhem börjar man planera för hemgång redan 
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från första placeringsdagen. I Vaggeryd gav kommunstyrelsen förvaltningen i 
uppdrag att sänka kostnaderna för institutionsplaceringarna vilket ledde till 
ett förslag om att utöka öppenvården och medel för personalens kompetens
utveckling beviljades. Även Jönköping och Hultsfred kan styra resurser från 
institutionsplaceringar till öppen verksamhet.

Flera kommuner framhåller att dialogen är viktig. Gävle har en gemensam 
bokslutsdag då alla lyssnar på alla. Man har också en budgetberedning för att 
resonera om resursfördelningen. I Linköping förs en dialog om behovet av 
utökning av resurser/speciella satsningar i budgetarbetet.

Från den 1 januari 2011 har Sundbybergs kommun permanentat organi
sationen runt Fokus barn och unga. Utvecklingsarbetet inom projekten Ge
mensamma barn och LUMA fortsätter inom Fokus barn och unga som rym
mer fyra fokusområden: föräldrastöd, barnfattigdom, drogförebyggande 
arbete samt barn och unga i behov av omfattande stöd och insatser. Sund
byberg bildar också ett Barnråd som ska tydliggöra och tillämpa barnsynen i 
FN:s konvention om barns rättigheter. Barnrådet ska också säkerställa att det 
förebyggande arbetet gentemot barn och unga drivs kommunövergripande 
och är långsiktigt. I Barnrådet ingår politiker, tjänstepersoner och intresse
organisationer.  
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KAPITEL8
Några utmaningar  
för framtiden
Genom studien har vi fått ta del av kommunrepresentanter
nas reflektioner kring förutsättningar och framgångsfaktorer 
i arbet et med att ge stöd till barn. Vi har också insett vilka ut
maningar de står inför. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete 
och finns en enorm kraft och vilja att bryta ned de svårigheter 
som uppstår genom strukturer eller förändrade förutsättningar. 
För att använda resurserna effektivt med fokus på barnen be
hövs fler steg mot gränsöverskridande styrning och uppföljning. 
Nedan följer fyra utmaningar som framstått tydligast.

de Fyra StOra UtmanIngarna:

 > Hitta system som visar att barns välfärd är en investering
 > Skapa rätt förutsättningar för samverkan mellan kommun och 
landsting

 > Utveckla metoder för uppföljning
 > Hitta strategier för en stabilare personalsituation
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kapitel 8. några utmaningar för framtiden

Hitta system som visar att barns välfärd är en investering 

Att barn mår bra och utvecklas till välmående medborgare är inte bara en 
mänsklig vinst i livskvalitet för den enskilda personen. Det är också samhälls
ekonomiskt lönsamt. Barns välfärd behöver få större plats i fullmäktige och 
i budgetarbetet, men det kräver bättre beslutsunderlag, lyfts i de flesta av de 
kommunintervjuer vi har gjort. För att kunna göra väl underbyggda priorite
ringar måste man både kunna beräkna och visa kostnader för olika insatser och 
ställa dessa mot varandra. Vad är exempelvis vinsten med att ge stöd till Lisa i 
skolan och till hennes föräldrar innan problemen hunnit växa sig stora och mer 
svårhanterliga, mot att vänta och kanske blir tvungen att placera Lisa utanför 
det egna hemmet? Hur beräknar vi det? SKL har under tre år drivit Modell
områdesprojektet som bland annat haft fokus på så kallade sociala investering
ar. Projektet går nu in i en ny fas som du kan läsa mer om på www.skl.se/psynk.

Ett annat arbete inom SKL är Mosaikprojektet som tar fram ett beslutsstöd 
i form av en kalkylmodell som kan användas för att visa kostnader och vinster 
med samordnade tidiga insatser i en kommun. Modellen beräknas vara färdig 
under våren 2012 och finns då tillgänglig på SKL:s hemsida. 

Att arbeta med flerårsbudget verkar vara gynnsamt för att kunna arbeta 
långsiktigt och motverka att enstaka kostsamma insatser slår så hårt.

Skapa rätt förutsättningar för samverkan  
mellan kommun och landsting

Utifrån denna skrifts kommunperspektiv framkommer att det ofta finns otyd
liga ansvarsgränser mellan kommuner och landsting gällande barns psykiska 
hälsa. Många aktörer är inblandade; barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentraler, 
ungdomsmottagningar, barn och ungdomspsykiatrin och social tjänsten. 
Många representanter från kommunerna anser att BUP har fått ett speciali
serat uppdrag utan att någon annan klivit fram och tagit ”första linjens roll” 
när det gäller barn med psykisk ohälsa. Ansvaret hamnar då ofta tungt på 
kommunens elevhälsa och socialtjänst. Är det otydlighet inom landstingens 
beställarfunktioner eller en mer avgränsad fråga om kompetens och resur
ser? Socialtjänsten anser att de ofta får ansvara för och finansiera insatser av 
hälso och sjukvårdskaraktär, exempelvis neuropsykiatriska utredningar och 
behandlingsinsatser vid psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. 
Skulle vi fråga landstingen skulle vi förmodligen få en delvis annan syn.

Ett särskilt glapp verkar finnas när det gäller 3–12åringar med psykisk 
ohälsa. Vet föräldrar vart de ska vända sig om de är oroliga för hur deras tio
åring mår? Vilken roll och ansvar har skolkuratorn? Går man till vårdcentral
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en? Eller ska man ringa socialtjänsten? Hur ska allt detta bli tydligt för med
borgarna, när inte alltid professionerna vet svaren?

Arbetet med långsiktig styrning genom politiska mål och verksamhets
överskridande uppföljning av dessa är ett fortsatt utvecklingsområde. Kansk e 
ska kommuner och landsting till och med sätta upp gemensamma politiska 
mål, som sedan kan följas upp genom mätbara indikatorer vilka analyseras ge
mensamt? Att göra samverkansavtal är en god bit på vägen mot en bättre sam
ordning. Men för att veta att det blir som man tänkt, behöver det faktiska utfal
let mätas och analyseras verksamhetsöverskridande för att få en helhetsbild.

Utveckla metoder för uppföljning

För att kunna besluta om vad som ska göras, behövs kunskap om vad som 
fungerar bra. Sådan kunskap skapas på flera sätt varav några är uppföljning, 
forskning och brukarinflytande. Metoder för systematisk uppföljning är en 
av socialtjänstens viktigaste utmaningar. Verksamhetsplanering som har sin 
förankring i analyser av behov och resurser, kräver bland annat systematisk 
uppföljning vilket ställer höga krav på dokumentation och statistikuppgifter 
av god kvalitet. Det kräver också att uppgifter kan hämtas från flera källor och 
sammanställas på ett enkelt sätt. Tekniska lösningar som förenklar arbetet 
behövs, liksom enhetliga termer och begrepp. Mer nationellt stöd och sam
ordning kring dessa frågor skulle underlätta och skapa enhetlighet. Det skulle 
samtidigt möjliggöra fler och bättre jämförelser mellan kommuner. Nationellt 
enhetliga data på kommunnivå finns exempelvis i barn och ungaregistret på 
Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av den sociala barn och ungdomsvården 
och skolan, kommun och landstingsdatabasen KOLADA samt statistikdata
basen hos SCB. De intervjuade kommunerna lyfter också behovet av mer verk
samhetsnära forskning som exempelvis kan kopplas till uppföljning. 

Hitta strategier för en stabilare personalsituation 

Många kommuner har ganska stor personalomsättning inom framförallt ut
redningsdelen inom den sociala barn och ungdomsvården. Det kan leda till 
bristande kontinuitet för barn och unga som har kontakt med socialtjänsten, 
men också till ett kompetenstapp för verksamheten. Vad orsakerna är har vi 
inte analyserat, men det finns all anledning att se över hur kommunerna ska 
bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal inom denna verk
samhetsgren. Att utreda barns behov av skydd och stöd är ett mycket kom
plext och ansvarsfullt uppdrag. 



några frågeställningar har vuxit fram genom denna studie: 
 > Hur kan socionomutbildningen förbereda bättre för arbetet? 
 > Hur kan övergången mellan utbildning och arbete förbättras? 
 > Vilket stöd kan en längre, strukturerad och individuellt anpassad  
inskolning ge? 

 > Hur kan stödet i arbetet utvecklas? 

Möjligen behövs utrymme även för annat innehåll i arbetet, till exempel att 
arbetet inte enbart består av utredningar och klientnära arbete. 

Socialtjänsten tenderar att bli alltmer specialiserad i sitt uppdrag. För 
ett antal år sedan arbetade socialsekretare oftare med många olika typer av 
ärenden; ekonomiskt bistånd, missbruk och barnavårdsutredningar. Kan den 
ökade specialiseringen ha lett till en mer påfrestande arbetssituation? Eller 
är den nödvändig och viktig i utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad 
social tjänst och hur stärker vi i så fall förutsättningarna att utvecklas i detta 
utmanande yrke?

kapitel 8. några utmaningar för framtiden
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figur 1. Gävle

tabell 1. Gävle

antal invånare 0–20 år 23 130
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 24,3
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 90,2
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 98 116
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 78 328
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 5 799
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 71,1
placerade i institution, andel av totala placerade barn 28,9
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola Ja
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin Ja

Uppgifter avser år 2010. Kolada, SCB, ÖJ 2011
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figur 2. Helsingborg

tabell 2. Helsingborg

antal invånare 0–20 år 31 130
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 24,1
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 86,6
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 95 226
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 73 343
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 3 062
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 74,7
placerade i institution, andel av totala placerade barn 25,3
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola nej
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin delvis
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figur 3. Hultsfred

tabell 3. Hultsfred

antal invånare 0–20 år 3 002
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 21,9
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 85,2
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 108 998
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 93 880
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 5 239
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 75
placerade i institution, andel av totala placerade barn 25
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola nej
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin nej
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figur 4. Jönköping

tabell 4. Jönköping

antal invånare 0–20 år 32 293
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 25,4
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 88,4
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 101 375
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 80 795
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 3 514
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 74,4
placerade i institution, andel av totala placerade barn 25,6
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola Ja
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin Ja
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figur 5. Kristianstad

tabell 5. Kristianstad

antal invånare 0–20 år 19 818
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 24,9
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 84,5
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 92 729
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 78 986
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 4 058
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 75,5
placerade i institution, andel av totala placerade barn 24,5
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola –
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin –
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figur 6. Linköping

tabell 6. Linköping

antal invånare 0–20 år 36 407
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 24,9
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 89,5
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 94 609
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 81 741
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 4 010
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 73,4
placerade i institution, andel av totala placerade barn 26,6
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola  nej
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin Ja
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figur 7. Sundbyberg

tabell 7. Sundbyberg

antal invånare 0–20 år 8 460
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 21,9
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 90,0
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 110 054
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 71 240
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 5 594
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 62,3
placerade i institution, andel av totala placerade barn 37,7
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola Ja
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin delvis
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figur 8. Vaggeryd

tabell 8. Vaggeryd

antal invånare 0–20 år 3 469
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 26,7
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 83,4
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 95 885
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 84 336
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 2 275
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn –
placerade i institution, andel av totala placerade barn –
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola Ja
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin Ja
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figur 9. Växjö

tabell 9. Växjö

antal invånare 0–20 år 21 030
andel 0–20 år av befolkningen i kommunen 25,3
andel elever med minst godkänt i sv,eng och ma 88,8
kostnad per inskrivet barn i förskola, kr/inv 1–5 år 88 759
kostnad per elev i grundskola (inkl.förskoleklass), kr/inv 6–15 år 71 240
kostnad social barn och ungdomsvård, kr/inv 0–20 år 4 550
placerade i familjehem, andel av totala placerade barn 60,1
placerade i institution, andel av totala placerade barn 39,9
finns överenskommelser mellan socialtjänst/förskola, skola Ja
finns överenskommelser mellan socialtjänst/barn- och ungdomspsykiatrin Ja
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Barnen i fokus

Exempel på förutsättningar för ett 
framgångsrikt stöd till barn och unga
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna 
för den sociala barn- och ungdomsvården åt så mycket mellan kommunern a 
utan att det finns ett direkt samband med socioekonomiska faktorer? På  
vilket sätt använder vi bäst resurser inom förskola, skola och socialtjänst 
för att i möjligaste mån rusta barn och ungdomar väl för sina fortsatta liv? 

Genom intervjuer med politiker och chefer i nio kommuner har vi kartlagt 
vilka förutsättningar som gynnar ett bra offentligt stöd till barn och unga. 
Vi har identifierat sju framgångsfaktorer som på olika sätt kan bidra till att 
använda resurser effektivt för att ge ett bra verksamhetsöverskridande stöd 
till barn och unga. 

Vi hoppas att genom denna idéskrift inspirera andra kommuner att hitta 
sina lösningar och strukturer!
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