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Socialnämnden

Remiss om ”Svar på motion om förebyggande arbete”
Bakgrund
Malin Söderberg/folkhälsosamordnare på kommunledningskontoret har skrivit ett svar
på motion inlämnad av Kerstin Wirén (V), om förebyggande arbete för barn och
ungdomar.
Kommunledningskontorets förslag till svar på motionen har skickats på remiss till
socialnämnden. Motionen ska besvaras senast den 30 maj 2011.
Sammanfattning av motion
Kerstin Wiréhn har i en motion skrivit att förebyggande arbete lönar sig både
samhällsekonomiskt och för den enskilde samt att det finns kommuner i Sverige som
idag arbetar framgångsrikt med förebyggande arbete. Hur kan Ljungby kommun arbeta
mer effektivt med förebyggande arbete än vad vi gör idag?
Kerstin Wirén föreslår att:
 att pengar ska avsättas i budgeten för förebyggande arbete vilka ska förfogas
gemensamt av social- och barn och utbildningsförvaltningarna
 att förvaltningarna tillsammans gör en gemensam plan för hur arbetet ska
läggas upp
 att arbetet utvärderas efter två år.
Sammanfattning av kommunledningskontorets förslag till svar på motionen.
I Ljungby kommun finns det ca 5 770 barn och unga i åldrarna 0-18 år. Socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden ser flera extra utsatta grupper såsom barn som växer
upp i missbruksmiljöer, barn till psykiskt sjuka, barn i våldsmiljöer, fattiga barn och
flyktingbarn.
Förskolan har en viktig roll för barn och ungas hälsa. Skolklimatet är därför en stor och
viktigt faktor när det handlar om förebyggande arbete.
Ambitionen i Ljungby kommun är att arbetet struktureras och att använda evidensbaserade
metoder i arbetet med unga. Ljungby kommun arbetar med flera olika ”program” och
insatser för att förebygga barns och ungas psykiska hälsa.
En stor ökning av föräldrar med olika psykiska funktioner som har stora problem att ta hand
om sina barn har uppmärksammats av socialnämnden och dessa föräldrar får idag extra hjälp
för att barnen ska få sina behov tillfredsställda.
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Kommunledningskontorets förslag innebär att socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samordnar sina resurser, såväl,
personellt som ekonomiskt och gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas ut.
Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas
efter två år.
Socialförvaltningens uppfattning
Kommunledningskontorets förslag till svar är väl genomtänkt och tar upp mycket av den
aktuella forskningen. Man har gjort en grundlig undersökning av vad som finns i kommunen
och vilka metoder som används.
Samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är bra idag, men kan bli ännu bättre.
Personal på förskolorna har god kunskap att se vilka barn som det inte kommer att gå bra för
men man väljer oftast att arbeta med problemen själva. Redan i detta läge är det viktigt att ett
samarbete mellan förvaltningarna kan komma tillstånd.
I Kronobergs län har ett två årigt projekt bedrivits som kallas ”Det goda föräldraskapet”.
Projektet avslutas i december 2011 med utvärdering och slutrapport. Staten har satsat
13.5 miljoner kronor i länet till detta projekt.
I projektet ingår ”Aktivt föräldraskap”. Detta är ett utbildningsprogram som riktar sig till
föräldrar, lärare och andra vuxna som arbetar eller lever med barn och ungdomar. Syftet med
utbildningen är att både barn och vuxna ska utveckla en positiv självkänsla, ett starkare
självförtroende, ett större mod samt växa i ansvarstagande och samarbetsförmåga. I aktivt
föräldraskap ingår fyra olika utbildningar för föräldrar och andra vuxna. Utbildningarna är
indelade efter barnets ålder.
Aktivt föräldraskap idag (2-12 år)
Aktivt föräldraskap idag för tonårsföräldrar
Aktiva småbarnsföräldrar (1-4 år)
Aktivt ledarskap i skolan (för pedagoger och andra vuxna i förskola och skola).
Redan idag har fyra socialsekreterare på socialförvaltningen och sex personal på barnoch utbildningsförvaltningen gått utbildning i ”Aktivt föräldraskap” och denna
personals kunskaper bör vi se till att använda i framtiden.
Projektet Det goda föräldraskapet har som ledord värme och ledarskap och man menar
att små insatser för många har större betydelser än stora insatser för några få. Det är
viktigare att satsa på generella insatser än att rikta sig till speciella problemgrupper. Små
insatser redan i förskolan leder i förlängningen till att mindre insatser behövs när barnen
blir större.
ÖPP (Örebro preventionsprogram) är en föräldramötesmetod som också ingår i
projektet det goda föräldraskapet. Metoden vänder sig till föräldrar med barn i
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grundskolans senare skolår. Programmet syftar till att påverka föräldrarnas
förhållningssätt till ungdomars drickande och sprida information om hur man som
förälder kan agera för att hindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland
ungdomar.
Kommunledningskontorets skrivelse tar upp en gemensam ”påse pengar”. Det är
naturligtvis en bra tanke, men förvaltningarnas ekonomi är redan idag ansträngd.
Socialförvaltningen ser i så fall som enda möjlighet att nya pengar skjuts till för denna
gemensamma påse. Däremot finns många andra möjligheter till utökad samverkan inom
befintlig ram.
En strukturerad samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämndens och
kultur- och fritidsnämnden är däremot en mycket bra lösning eftersom man då bättre
kan beakta barnets hela livssituation.
Framförallt känns det angeläget att ta tillvara de satsade pengar och de utbildningar som
personalen har fått i projektet Det goda föräldraskapet.
Förslag till beslut:
Socialnämnden beslutar
ställa sig positiv till kommunledningskontorets föreslagna svarsskrivelse med tillägg av
socialförvaltningens synpunkter ovan.
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