På gång för den sociala
barn- och ungdomsvården
Socialstyrelsen driver många parallella satsningar som ska stödja yrkesverksamma
i den sociala barn- och ungdomsvården. Vår målsättning är att bidra till stärkt
kompetens, en högre stabilitet i verksamheterna och högre kvalitet i arbetet.
Att skydda barn från att fara illa är ett komplext arbete. Som kunskapsmyndighet är
Socialstyrelsens uppdrag att utveckla och sprida kunskap om metoder och arbetssätt,
med det yttersta syftet att barn och unga får skydd och stöd utifrån sina behov.
Mycket av det arbete som pågår just nu grundar sig på analysen från regeringens nationella
samordnares arbete åren 2015–2017. Men myndigheten för också en löpande dialog om
behov med professionsföreträdare, SKL (Sveriges kommuner och landsting), RSS (den regionala
samverkans- och stödstrukturen) med flera.
Vill du veta mer? Kontakta ansvariga på fornamn.efternamn@socialstyrelsen.se.

Större utvecklingsarbeten
Nationell satsning för tidiga och samordnade insatser
Socialstyrelsen och Skolverket driver tillsammans ett treårigt projekt 2017–2020 för bättre
samverkan socialtjänst – elevhälsa/skola – hälso- och sjukvård så att barn och unga ska få
tidiga och samordnade insatser. Bland annat följer vi drygt 35 utvecklingsarbeten för att
identifiera och sprida framgångar och hinder.
Ansvarig: Kjerstin Bergman

Bättre stöd för introduktion av nya socialsekreterare och arbetsledare
Under 2019 förbättras stödet för yrkesintroduktion på Kunskapsguiden.se. Samtidigt
undersöker vi – ihop med SKL och andra aktörer – möjligheten att sprida Yrkesresan nationellt.
Yrkesresan är en introduktionsutbildning för kommunerna i Göteborgsregionen.
Ansvarig: Solveig Freby

Pedagogiskt stöd för bättre handläggning och dokumentation
I december gav vi ut en guide till handböcker och annat stöd för den sociala barn- och
ungdomsvården. Nästa del är en serie reflektionsfrågor för de olika stegen i handläggningen
av ett ärende. Slutprodukten, ett mer övergripande stöd som bland annat innehåller de
beskrivna produkterna, är klar mot slutet av 2019.
Ansvarig: Eva Agåker

Stöd för arbete med olika grupper av barn och unga
Stöd för bättre umgänge mellan barn i familjehem och föräldrar
Socialstyrelsen ger snart ut ett kunskapsstöd om umgänge mellan barn i familjehem, föräldrar
och andra närstående. Vi översätter också ett antal amerikanska guider som vänder sig till
barn, föräldrar och familjehem och som kan användas av socialtjänsten.
Ansvarig: Rose-Marie Odstam

Kunskap och stöd om barn och unga som begår brott
Socialstyrelsen kommer att ge ut ett nytt kunskapsstöd om barn och unga som begår brott.
Parallellt reviderar vi både handboken Barn och unga som begår brott och de allmänna råden
om unga lagöverträdare.
Ansvarig: Liselotte Persson Öhrn

Stöd för bättre omsorg och att förebygga våld på HVB
Vi sammanställer kunskap och tar fram en webbutbildning för HVB om omsorgsstrategier,
gränssättning och att förebygga våld. Materialet förklarar även juridiken kring skydds- och
begränsningsåtgärder. Stöden publiceras sommaren 2019.
Ansvarig: Jenny Jakobsson

Undersökningar och uppföljningar
Hur ser det ut med orosanmälningar i landet?
Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera anmälningar om misstanke att barn far illa som
inkommit till landets kommuner. Kartläggningen kommer bland annat att omfatta antal, hur stor
andel som leder till utredning samt i vilken roll anmälan görs. En analys av regionala skillnader
ska också göras. Rapporten beräknas till december 2019.
Ansvarig: Therese Olmsäter

Hur kan socialtjänsten hålla anmälningar sökbara?
Vi analyserar socialtjänstens förutsättningar att spara orosanmälningar som inte leder till
utredning. Utifrån det kommer vi att ge förslag på ändringar i regelverk som behövs om
anmälningar ska kunna hållas sökbara på ett ändamålsenligt sätt.
Ansvarig: Unni Björklund

Hur vill barn och unga i socialtjänsten ha information om rättigheter?
Vilken information behöver barn och unga i socialtjänsten ha, samt hur och var, för att känna
sig trygga och veta sina rättigheter? Socialstyrelsen genomför en förstudie som kan resultera i
både nationella initiativ och mer kunskap till kommunerna.
Ansvarig: Petra Käck

Nationell brukarundersökning med barn i familjehem
Under hela 2019 genomför Socialstyrelsen en nationell brukarundersökning med barn i
familjehem om deras situation och om familjehemsvården. Kunskapen ska ligga till grund för
utveckling av familjehemsvården.
Ansvarig: Pia Kyhle Westermark

Uppföljning av sociala insatsgrupper
Socialstyrelsen utvärderar samverkansformen sociala insatsgrupper och följer upp resultatet
för barn och unga som varit föremål för den. Vi undersöker också hur olika arbetssätt kan ha
påverkat resultatet.
Ansvarig: Johanna Kumlin
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