PM

Tyresö kommun
1 (2)
Caroline Draste

BoU förvaltningen

Teamet för utsatta barn, TUB, en samverkan mellan Barn
och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i
Tyresö kommun
TUB är ett konsultationsteam – en modell för samverkan för tidig
upptäckt av utsatta barn. Konsultationsteamet har funnits i 4 år, startade
2013. Konsultationsteamet utgörs av en specialistgrupp med kunskap
om utsatta barn på lokal nivå i Tyresökommun. Specialistgruppen
fungerar som ett konsultationsteam som erbjöd konsultation till personal
ute på skolorna och förskolorna i Tyresö kommun. Personalen har
erbjudits att boka tid till den dag då teamet haft sitt möte (en fast tid 1
gång i månaden). Tanken var att personalen berättar vad oron för barnet
består av (barnet är givetvist anonymt) och får stöd och råd i t e x om
det ska prata vidare med vårdnadshavare och barn eller ge stöd till
personalen att göra en anmälan till socialtjänsten.
Efter en utvärdering som utförts av styrgrupp och konsultationsteam har
det framkommit att trots information om teamet, till berörda parterna
har det de senaste två åren endast haft 1 eller 2 konsultationer. De som
fått information om modellen tycker att det låter som bra ide men några
ärenden har inte inkommit. Tillsammans med teamet har styrgruppen
diskuterat vad orsakerna kring det obefintliga inflödet kan bero på. Det
finns idag andra kanaler för ingång till konsultationer vid oro för utsatta
barn och dessa kanaler kanske har ersatt behovet av teamet. Vi har idag
en förskolepsykolog som alla förskolor i kommunen har tillgång till,
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kuratorer på låg- och mellanstadiet, den egna elevhälsan, konsultationer
från Barn och ungdomsenhetens mottagningsgrupp och det finns
nätverk där BUP/Prima barn och habiliteringen ingår. Kanske dessa
kanaler är tillräckliga? Kompetensen inom verksamheterna kring utsatta
barn bedöms också ha ökat.
Så slutsatsen blir att TUB avsätter mycket tid men inga uppdrag kommer
in vilket innebär att TUB inte fyller sin funktion. Styrgruppens förslag
blev därför att föreslå att TUB, teamet för utsatta barn, läggs ner.
Förvaltningscheferna från respektive förvaltningarna bjöds in och delgavs
styrgruppens förslag. Förvaltningscheferna för barn och utbildning och
socialförvaltningen fattade beslutet att lägga ner TUB.

