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Administrativa uppgifter
Verksamhetens namn

Individ och familj
Enheten för Barn- och ungdom
Enhetschefs namn

Heléne Ghomri
Direkttelefonnummer till verksamheten och chefen

08-508-03 000
08-508 03 127
E-postadress till verksamheten och till chefen
spanga-tensta@stockholm.se
helene.ghomri@stockholm.se
Postadress och besöksadress
Box 4066
Fagerstagatan 15
163 04 Spånga
Antal anställda den 18 maj 2018

Enheten har för närvarande;






1 enhetschef,
7 biträdande enhetschefer,
49 socialsekreterare,
3 samordnare/metodutvecklare
5 administrativa tjänster
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Inledning
Enhetens verksamhet
Enheten för barn och unga i Spånga-Tensta är en del av socialtjänstens myndighetsutövning
inom Individ och familj.
Enhetens består av sju grupper;







mottagning
EKB (ensamkommande barn)
utredning barn
utredning ungdom (två grupper)
familjevård
familjerätt

Mottagningsgruppen tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar i
enlighet med socialtjänstlagen (SoL). De gör skydds- och förhandsbedömningar. Till
mottagningsgruppen kan man också vända sig för information om enhetens arbete.
Mottagningsgruppen informerar även externt kring myndighetens verksamhet.
Utredningsgrupperna utreder, bedömer och följer upp behov av insatser utifrån anmälningar
och ansökningar gällande barn och ungdomar i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om vård av unga (LVU).
Gruppen för ensamkommande barn (EKB) utreder, placerar och stödjer barn och
ungdomar under asyl – uppehålls – integreringsprocessen.
Familjevården planerar och följer vården av barn och ungdomar som är placerade i
familjehem. De har den löpande kontakten med barnens föräldrar, nätverk, skola och
hälsovård. Familjevården utreder och handleder familjer inför- och under uppdrag som
familjehem.
Familjerätten utreder adoption, faderskap, föräldraskap och umgängesstöd. På uppdrag av
tingsrätten gör familjerätten utredningar gällande vård- boende och umgänge när föräldrarna
är oense i frågorna. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal och kan upprätta
samarbetsavtal.
Lagar och förordningar
Enheten styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och
Föräldrabalken.
Vi följer också Stockholms stads riktlinjer för utredning, familjerätt, familjevård,
ensamkommande barn och BBIC.
Övriga lagar och förordningar som omfattar vår verksamhet är Förvaltningslagen,
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Offentlighets- och sekretesslagen, GDPR, Socialtjänstförordningen, och Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd.
Våra värderingar och vårt arbete grundar sig i FN:s barnkonvention.
Antal brukare
Den totala mängden anmälningar och ansökningar under 2017 var 1751. Av dem inleddes
utredning i 531 fall, varav det beslutades om någon form av insats i 396 ärenden.
Omhändertaganden enligt LVU uppgick till 77 ärenden.
Under perioden 2018-01-01 - 2018-04-04 har mottagningsgruppen tagit emot totalt 326
anmälningar och 13 ansökningar. Av dessa inleddes utredning i 161 ärenden. Under samma
period beslutades om LVU enligt 6§ vid 6 tillfällen. Ansökan om LVU enligt 1-3§ uppgick
till 7 ärenden.
Spånga-Tensta är ett mångkulturellt område. Här bor ca 39 000 invånare och av dem är ca
11 400 barn under 18 år. Det talas flera olika språk och de största språkgrupperna är vid sidan
av svenska; somaliska, arabiska, dari och tigrinja. Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna
Tensta, Hjulsta, Sundby, Spånga, Solhem-Lunda, Flysta med en skarp socioekonomisk
skiljelinje mellan Tensta-Hjulsta och Sundby-Spånga. Inom Tensta –Hjulsta bor dels de som
vuxit upp och bott länge i stadsdelen, dels nyanlända familjer. Omflyttningen i den delen av
stadsdelen är hög. Området är en del av det ”miljonprogram” som växte fram under 1970talet. I de övriga delarna av stadsdelen är bebyggelsen mer blandad med äldre hyresrätter,
bostadsrätter, villor och radhus.

Organisation- och ledningsstruktur

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 7 (38)

Övervägande delen av medarbetarna på enheten är socionomer. De socialsekreterare som
arbetat några år har genomgått någon av de vidareutbildningar i metodstöd som enheten
erbjuder, så som utbildning i systemteori, ”Samtal med barn”, vidareutbildningar i Signs of
safety och ADAD. På enheten finns även administrativ personal med kontors- och
ekonomiska utbildningar. Chefer och samordnare har olika vidareutbildningar, så som
ledarutbildning, handledarutbildning, systemteori, och behandlingskompetens som KBT och
psykodynamisk teori.

Brukare/kunder
Beskriv hur ni arbetar med bemötandefrågor och förstärker en kultur där
brukare/kunder är i centrum.
Som myndighet är det viktigt att medborgarnas tillit för verksamheten är hög. Inom vår enhet
ska alla som arbetar förstå att vi arbetar utifrån ett samhällskontrakt, det vill säga samhällets
ansvar för sina medborgares yttersta skydd. Uppdraget är omfattande. Vi inom enheten för
barn och ungdom måste vara tydliga med vårt ansvar. Vi ska ha hög kompetens att bemöta
våra brukare i svåra situationer och kunna ge rätt stöd och information i olika lägen.
Tilliten till enhet bygger även på att våra klienter får rättssäkra och korrekta bedömningar
utifrån de lagar och förordningar som gäller. Vårt mål är att man som enskild individ ska
förstå vilka grunder beslut är fattade på, kunna vara delaktig i processen och vara informerad
om varje steg under utredning eller uppföljning av insatser. Som medborgare ska man få ett
kompetent och respektfullt bemötande i kontakten med oss.
Målet för våra insatser ska vara rimliga och följas upp regelbundet. Vi ska hålla fokus på
nyttan för barnet i alla kontakter, beslut och bedömningar. Barnet ska förstå och veta hur de
själva kan vara delaktiga, och vara väl informerade om vilka insatser vi beviljar. Barnen ska
ges möjlighet att uttrycka om eller hur kontakten med socialtjänsten eller insatsen påverkat
den situation som legat till grund för att ärendet blivit aktuellt hos oss. Det ställer höga krav
på oss som arbetar inom enheten att ha en god lednings- och uppföljningsstruktur och
tillförlitliga rutiner att falla tillbaka på i vårt dagliga arbete.

Mångfaldsgruppen
Mångfaldsgruppen är en arbetsgrupp som uppstod efter diskussioner kring mål utifrån
jämlikhet – jämställdhet – diskriminering. I sitt arbete med frågor kring jämställdhet har
Mångfaldsgruppen även utgått från dokumentet ”Skillnadernas Stockholm” som tagits fram
av Stockholms stad.
Mångfaldsgruppen har genomfört en enkät och gjort ett ”teflontest” bland medarbetare kring
upplevelse av diskriminering både inom arbetsgruppen men främst gentemot våra brukare.
Avtäckande analys har gjorts och enheten har valt ut olika frågeställningar i arbetsgrupperna
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att uppmärksamma och ändra i mötet med brukare. Mångfaldsgruppens power-points, enkäter,
analyser och handlingsplaner finns i en särskild mapp, för alla att lätt ta fram vid behov.

Förbättringsteamet
För att förbättra arbetet och utveckla våra metoder kontinuerligt har en arbetsgrupp benämnd
Förbättringsteamet skapats. Teamet består av socialsekreterare från de olika grupperna som
träffas regelbundet och som har avstämningar med enhetschef 3-4 gånger per termin.
Förbättringsteamet fångar upp tankar och idéer från medarbetare i det dagliga arbetet. Inom
teamet kan inkomna förslag därefter diskuteras, och prövas inför en eventuell implementering.
Ett konkret exempel är arbetssättet där arbetet organiseras i mindre team med fler
socialsekreterare som är uppdaterade på det enskilda ärendet. Arbetssättet innebär att då
ordinarie handläggare är frånvarande behöver inte möten ställas in. Alla handläggare i
respektive team kan ge svar på frågor gällande gruppens ärenden och klienten behöver inte
vänta på sin ordinarie handläggare. För att minska tiden från att ett ärende inkommer och att
utredningen kommer i ett aktivt skede, har Förbättringsteamet studerat och utarbetat ett
förslag till ”intensivutredningar”. Förbättringsteamet följer två pilotärenden för att kunna
avgöra vilken typ av ärenden som bäst lämpar sig för intensivutredning. Om försöket utfaller
väl är tanken att socialsekreterarna arbetar med intensivutredningar utifrån ett rullande
schema. Förbättringsteamet har även haft en aktiv del i processen kring arbetsmiljön och
socialsekreterarnas arbetssituation.

Ensamkommande flyktingbarn
Inför hösten 2017 kom nya direktiv kring hantering av ensamkommande barn som söker asyl
och som fyllt eller ska fylla 18 år. Om inte särskilda skäl föreligger, avslutas ungdomen vid
18 års ålder. Många ungdomar slussas vidare till stödboenden eller migrationsverkets
boenden. För de ungdomar som är kvar inom stadsdelen har arbetsmetoder utvecklats,
inriktade på rimlig skolgång. Gruppen utvecklar en plan för introduktion och etablering av
ungdomarna i samhället som vi kallar Flyg och Flax. Syftet är att rusta ungdomar med nyttig
information för att nå ett självständigt liv. De ska, efter att ha lämnat placeringar vid
socialtjänsten, ha kunskap om olika samhällsfunktioner.
Beskriv hur ni gör brukarna/kunderna delaktiga.
FN's barnkonvention och ”barnets röst”
Inför en utredning får barnet en informationsfolder om vad som sker under utredningstiden
med kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare. Barnet ska få begriplig information i
varje del av utredningen och vid uppföljning av insatser. Barnet ska därför i möjligaste mån
vara med vid möten eller erbjudas egen kontakt, beroende på ålder, med sin socialsekreterare.
Kontakten kan ske på det sätt barnet själv önskar. Det kan vara val av plats att träffas på eller
att ha kontakt över sociala medier. Vi vill att barnets åsikt och barnets förslag till förändringar
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tydligt ska framgå i utredningar och uppföljningar av insatser.
BBIC och Signs of safety är verktyg och metoder som används för att säkra att barnets åsikt
beaktas i utredningar och val av insatser samt uppföljningar.
Genom egenkontroll av utredningar, överväganden och uppföljningar följer chefer och
samordnare om barnet kommit till tals, på vilket sätt barnet är informerats om eventuella
insatser och vilka förväntningar som finns på förändring i och med det.
Resultatet analyseras på enhetens verksamhetsmöten (möte där enhetens chefer träffas varje
vecka) och återkopplas till grupperna som sedan arbetar vidare med handlingsplaner och
arbetssätt vid behov.
Signs of safety
Signs of Safety är en arbetsmetod som har funnits i Spånga-Tensta från och till sedan början
av 2000-talet. Metoden beskrivs som ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat
arbetssätt. För att nå brukaren och skapa möjligheter framåt krävs delaktighet och transparens.
Det ställer också höga krav på tydlighet gentemot föräldrar vad gäller krav och
förändringsvilja utifrån barnets rätt till skydd och stöd.
Signs of safety är numera förankrat i enhetens verksamhetsplan och på hela enheten, samt i
delar av stadsdelens öppenvård Familjeresursen. Signs of safety hjälper oss i hur man lägger
upp ett möte, hur man bemöter familjer och ger olika verktyg för samtal med barn och
ungdomar. Några av de verktyg som vi använder i enlighet med Signs of safety, är
mappning, tre hus, ord-och bild, skalfrågor. Under våren 2018 har en stor
utbildningssatsning gjorts för att öka kompetensen att arbeta med säkerhetsplaneringar enligt
Signs of safety tillsammans med stadsdelens öppenvård Familjeresursen. Säkerhetsplanering
syftar till att ge föräldrar en möjlighet att tillsammans med barnets naturliga nätverk och med
stöd av socialtjänsten, visa att de kan genomföra de förändringar som krävs för att barnet ska
vara skyddat och ha det tillräckligt bra även i de familjer där socialtjänstens oro för barnet är
som allra störst.
Signs of safety hjälper oss att skapa en lärande och trygg organisation med positiv feedbackkultur. Det lösningsfokuserade förhållningssättet innebär att vi i alla våra professionella
möten, oavsett om det är med våra familjer, våra kollegor eller med externa
samverkanspartners, försöker uppnå ett frågande och lösningsfokuserat förhållningssätt. I den
interna arbetsmiljön har vi byggt in strukturer i vårt dagliga arbete som avlastar oss i svåra
beslut och bedömningar. Har vi en organisation som tillåter oss att öppet säga att vi kanske
har gjort en felbedömning kan vi öka möjligheten att se riskerna för barnet och ändra
lösningen så att skyddet för barnet ökar. Ett konkret sätt är att arbeta i reflekterande team där
medarbetarna får möjlighet att reflektera över sitt arbete genom att använda Signs of safetys
verktyg som uppskattande intervjuer, där goda exempel lyfts fram, samt mappning med
skalfrågor.
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Mallen för mappning.

Arbetssätt för samordning; SIG – social insatsgrupp
SIG är ett arbetssätt som utvecklats i samarbete med polisen kring ungdomar som riskerar att
hamna i kriminalitet. Inom ramen för SIG skriver ungdomen och familjen på ett avtal som
innebär att ungdomen, familjen, skola, polis och socialtjänsten samarbetar och samverkar för
att upprätthålla ett beteende som motverkar kriminalitet och uppmuntrar till positiva kontakter
och intressen. Vi anser att det är viktigt att följa levnadsvillkoren i den stadsdel där vi verkar
och vi vet att kriminalitet är ett stort lokalt problem. Därför är det viktigt att kunna erbjuda ett
differentierat insatsutbud som matchar flera olika målgruppers behov. Just SIG möter
målgruppen ungdomar med kriminalitet som huvudproblematik. SIG är en samordningsinsats
som sätter den unge i centrum och skapar en social insatsgrupp kring just den specifika
individen.
Metod för delaktighet; SIP – samordnad individuell plan
SIP är en plan för samverkan och samplanering för att underlätta för brukaren när fler
huvudmän eller interna samverkanspartners har insatser från sina olika verksamheter. SIP
skapar transparens kring vad olika aktörer kan bidra med samt vilket informationsutbyte som
brukaren önskar och behöver för att alla delar ska samverka så att det bidrar till
utvecklingsfrämjande insatser för det aktuella barnet. Barnets delaktighet och medverkan ska
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vara central vid SIP-möten. En SIP-samordnare finns på enheten som bidrar till
kompetensutveckling och professionell ledning av möten som initieras av vår enhet.
Redovisa kortfattat resultaten från era brukarundersökningar/kunddialoger.
Redogör också för er analys av resultaten och hur ni arbetar med resultaten.
Brukarenkäter rörande Signs of safety
Implementeringen av Signs of safety följs i ett nationellt forskningsprojekt och Spånga-Tensta ingår i
ett enkätsamarbete avseende implementering av metoden med andra stadsdelar och kommuner runt om
i Sverige. Bland annat skickas en brukarenkät ut för att utvärdera hur brukarna uppfattar metoden. Det
har visat sig i brukarenkäter att våra familjer märker en positiv skillnad när vi tydligt arbetat utifrån
Signs of safety. Familjerna upplever sig mer lyssnade på, bättre bemötta och har en större förståelse
för de bedömningar som gjorts. I enkäten mäts brukarnas upplevelse av kontakten med socialtjänsten,
nyttan med insatser och upplevelsen av delaktighet i utredningen. Nedan återfinns sammanställda
resultat över vad enheten ”gjort bra” respektive vad enheten ”behöver träna på” utifrån den senast
gjorda enkäten. En ny enkät skickas ut i maj 2018.
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Citat från genomförda brukarintervjuer:
”De var väldigt professionella, fick ett fint bemötande. De förtydligade också flera gånger att
de inte såg oss som elaka föräldrar. De uttryckte sig rakt men ändå fint. Utöver det skulle
man önska när man kommer till kontoret att det var mer anonymt. Jag träffade på en granne i
receptionen.”
”Nöjd med socialsekreteraren. De var väldigt förstående och hade ett öppet sinne. Jag skulle
däremot vilja att första samtalet var annorlunda, själva presentationen. Vet inte hur, men när
de ringer från socialtjänsten och säger att man har fått en orosanmälan så blir jag väldigt
nervös. Kanske ska man tänka extra hur man presenterar upplägget, tonfallet.”
Västernorrlandsmodellen
Inom enheten var vi nyfikna på barnens upplevelse av kontakten med oss inom socialtjänsten.
Vi sökte efter ett arbetssätt att mäta och följa upp brukarmedverkan som kunde kännas
meningsfullt och lustfyllt. Efter tips från en biträdande enhetschefer tittade vi närmare på
Västernorrlandsmodellen.
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Ett seminarium genomfördes där Västernorrlandsmodellen ”Lyssna på barnen” redovisades
och därefter valde vi att göra en pilotstudie inom enheten. En samordnare och en biträdande
chef tog ansvar för att utarbeta ett informationsmaterial som sedan presenterades på ett APT.
Ungdomsgruppen och gruppen för ensamkommande barn valdes ut som pilotgrupper och de
genomförde en intervjuperiod som sedan utvärderades, analyserades och även presenterades
för politikerna i stadsdelsnämnden på årets sista sociala delegation 2017. En arbetsgrupp har
därefter utsetts som stödjer socialsekreterare i urval av ärenden, intervjuprocessen och
workshops. Under våren pågår nya intervjuer som sammanställs och analyseras under våren
2018. Resultaten av intervjuerna har också lagts in som indikator i årets ILS och finns
redovisade i enhetens mapp.
Reflektioner och kommentarer från socialsekreterarnas efter genomförda intervjuer var:
”Mersmak, blev sugen att göra det igen”
”Lärorikt och roligt. Omväxlande att bara göra en intervju utan något ansvar”
”Givande, tar sig inte den tiden att prata med sina ungdomar, om vad som är viktigt”
”Saker som egentligen är självklara, men som blir betonade från ungdomarna själva”
”Kul att höra andra perspektiv (barnets och föräldrarnas) och reflektera utifrån det”
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Sammanställning över vad som framkom vid seminariet med socialsekreterare som intervjuat utifrån
Västernorrlandsmodellen

Resultaten har analyserats inom enhetens olika forum så som verksamhetsmöten och
gruppmöten. Arbetsmetoder förfinas och vidareutvecklas av samordnarna i samverkan med
grupperna beroende på vilket område det berör.

Chef- och ledarskap
Beskrivning av min ledarskapsidé och hur jag gör den känd och förankrad i
organisationen.
Som chef för en enhet med 67 medarbetare uppdelad på åtta arbetsgrupper med olika
inriktning, är jag beroende av mina kompetenta och engagerade biträdande enhetschefer för
att förankra mina tankar och idéer i organisationen. Som deras närmaste chef vill jag skapa en
arbetsmiljö som tillåter både framgång och bakslag. Ledningsgruppens gemensamma grund är
våra verksamhetsmöten. Det är här vi hittar lösningar och utvecklingsstrategier för enhetens
olika behov, men också de förhållningssätt som ska prägla enheten. Jag arbetar för att vara en
realistisk pådrivare och koordinator. Mina tankar om ledarskap och vad som ska vara
ledstjärnan i vårt arbete präglar enheten genom den samsyn vi chefer skapar på våra
verksamhetsmöten. Vi står ofta inför svåra ställningstagande. Vi behöver då kunna använda
oss av våra olika erfarenheter och kompetenser.
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För mig är det viktigt att bry sig om, och att det ska märkas. Jag bryr mig om mina
medarbetare och kollegor. Jag bryr mig om våra klienter och att de blir bemötta på ett värdigt
sätt. Jag bryr mig om hur stadsdelen utvecklas och samhället i stort. Att jobba inom
socialtjänstens barn och ungdomsvård är att bry sig om. Det innebär att vi är ömsesidigt
beroende av varandra på enheten för att nå våra mål.
För att förmedla mina tankar kring bemötande på olika nivåer försöker jag vara så nära
kärnverksamheten som möjligt. Min dörr står öppen när jag är på plats. Alla medarbetare kan
lyfta frågor med mig utifrån sina olika arbetsområden. Det ger mig en möjlighet att få komma
närmare de frågor som rör det direkta klientarbetet och de dilemman socialsekreterarna
upplever. Jag får också möjlighet att förmedla mitt synsätt i det direkta mötet.

Jag leder genom mina chefer och stödjer och uppmuntrar dem att vara modiga och våga ta
steg och ansvar till förändring. Det präglar i nästa steg enheten i stort. En myndighet är en
omfattande och regelstyrd organisation. Det gäller att inte fastna i och befästa onödig
organisatorisk tröghet. Resurser handlar om prioriteringar. För det behövs ett kreativt team av
olika personligheter som kan stödja, men även konfrontera varandra i en trygg kontext.
Styrning handlar oftast om nyanser och som ledare behöver man vara flexibel. Min uppgift är
att stödja mina chefer att utveckla sitt eget sätt att leda utifrån den person man är. Man måste
vara autentisk i sin roll som chef. Rollen förändras också över tid beroende på gruppens
behov. Det arbetssättet påverkar även medarbetarna i nästa steg och deras förhållande till sina
klienter och uppdrag. Förändring tar tid och sker oftast i små steg. Som ledare måste man stå
ut med att det inte finns några enkla lösningar. Då hade det redan varit gjort!
Redogör för hur du som ledare utvärderar och utvecklar ditt ledarskap.
Över tid har de olika arbetsgrupperna som vuxit fram på enheten, blivit viktiga
referensgrupper även vad gäller mitt eget ledarskap. Jag träffar regelbundet både
Förbättringsteamet och Mångfaldsgruppen. Utöver det träffar jag enhetens skyddsombud inför
varje APT. De är mina ”öron mot marken”. De fångar upp det som medarbetarna upplever
som utvecklande, vad som behöver förändras men också det som man är missnöjd med på
enheten. På uppföljningsmöten får jag ofta direkt feed-back på mitt eget ledarskap, genom att
höra hur de budskap och uppdrag som är aktuella för stunden, har tagits emot och uppfattats.
På våra olika uppföljningsmöten diskuteras vad som är bakomliggande orsaker och vad som
går att påverka. Vi identifierar missförstånd som behöver förtydligas och förbättringsområden
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som går att utveckla. En del frågor utvecklar grupperna själva med stöd av ledningen. Andra
frågor lyfts till verksamhetsmötet för analys och strategier, som i sin tur åter förmedlas ned
genom de biträdande cheferna till de olika grupperna på gruppmöten en gång i veckan. Min
upplevelse är att det finns en uppriktighet och ett intresse från alla medarbetare att se
möjligheter, se framåt och göra det bästa av situationen.
Det arbetssättet blir också ett sätt för mig att utvärdera mitt ledarskap och utvecklar mig själv
som ledare. Som chef måste jag be om hjälp, och hitta och uppmuntra de som kan hjälpa till
att driva igenom idéer.
På verksamhetsmöten och i de enskilda handledningarna med de biträdande cheferna
utvärdera vi kontakten emellan oss, vad som är verksamt som stöd och förväntningarna på
varandra och på mitt ledarskap. Vi följer också upp enskilda åtaganden och resultat och vad
som behöver göras både i stunden och på sikt och vad som åligger mig som ledare och chef
att ta ansvar för och utveckla.
I nästa steg ingår jag som en del av den avdelningsövergripande ledningsgruppen med
avdelningschef där övergripande strategier och mål utvärderas i samtal med övriga
chefskollegor, verksamhetscontrollers, utvecklingsstrateger och ekonomicontroller. I dialog
med avdelningschef har jag resultatdialoger där vi reflekterar över hur mitt ledarskap påverkar
enhetens resultat och strategiska mål.
Tillvaron som chef i offentlig förvaltning kan emellanåt vara tuff. Som chef är man klämd
mellan olika intressen. Kraven på resultat kan vara både rimliga och orimliga. Enhetens
ledningsgrupp har därför handledning med inriktning på chefsrollen. Det ger mig, och oss
chefer på enheten, möjlighet att utforska och förändra eget beteende, omformulera mål så de
blir rimligare att uppnå och hitta strategier för bättre kommunikation.
Att skapa ett nätverk av goda kollegor i andra delar av stadens verksamheter har också varit
en viktig del av att utvärdera mitt eget ledarskap. Där får jag tips om hur andra löst liknande
dilemman, få uppriktiga reflektioner på mitt eget handlande och ha goda förebilder i erfarna
kollegor.
2017 genomförde jag det chefsutvecklingsprogram som Stockholms stad erbjuder, vilket gett
både stimulans och möjlighet till reflektioner och utveckling i mitt ledarskap.
Beskriv hur du som chef/ledare försäkrar dig om att medarbetarna är
införstådda med verksamhetens syfte och mål och ser sin del i
måluppfyllelsen.
Till min hjälp har jag min ledningsgrupp som består av sju biträdande enhetschefer. Vi träffas
en gång per vecka på ett verksamhetsmöte (VM) där vi arbetar efter en bestämd dagordning.
De punkter vi tar upp är främst aktuella frågor som berör grupperna. Vi går igenom och
analyserar vad som framkommit på olika samverkansmöten som APT, Förbättringsteamet,
Mångfaldsgruppen. Vi tar upp frågor från skyddsronder, medarbetarsamtal och
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medarbetarenkäter. Här går vi också igenom punkter från skyddsronder och
månadsuppföljningar utifrån vår verksamhetsplan.

Ledningsgruppen inom barn och ungdomsenheten

Som chef vill jag säkerställa att var och en kan lösa sina uppgifter på ett bra och effektivt sätt.
Min ambition är att skapa en grund för öppenhet kring ledningsfrågor gentemot våra
medarbetare. Efter VM går därför varje chef tillbaka till sina grupper och berättar om de
beslut, förslag och tankar som tagits upp på VM. Likaså fångas frågor från grupperna upp och
lyfts på VM. Alla inom enheten ska ha mandat och möjlighet att påverka inom de ramar vi
verkar, och i grunden ha en djup förståelse för enhetens mål, syfte och vilket arbete och
uppgifter det innebär.
Vi arbetar mycket kring medarbetarsamtalen så att varje medarbetare förstår vilka de
förväntade resultaten är i förhållande till mål, kompetens och uppdrag. I möjligaste mån ska
man kunna förverkliga sina idéer och inte fastna i egna eller andras fördomar och
förväntningar. Alla ska kunna vara sitt bästa jag på jobbet. Som medarbetare ska man känna
att man bidrar och trivs. Det måste också finnas utrymme för missnöje. Det är bra att lyssna
till nejsägare – de kan ha rätt! Tid för vila, avkoppling, förströelse är också viktiga delar för
att vi ska få ihop liv och arbetsliv. Det försöker vi att lyfta vid våra medarbetarsamtal.
I grupperna arbetar man också med det material som finns utarbetat kring stadens
personalpolicy för att alla ska känna sig trygga med vilka möjligheter och förväntningar vi har
på arbetsplatsen.
Beskriv hur du som chef/ledare skapar förutsättningar för och tar vara på
engagemanget hos medarbetarna.
I grunden handlar det om att ha hög tilltro medarbetarnas förmåga och vilja till förändring och
utveckling.
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På enheten har vi arbetat med rullande ordförandeskap på APT. Där tar den grupp som är
ordförande ansvar för de punkter inom APT-årshjulet som är aktuellt. Det har inneburit ett
positivt engagemang för frågorna som oftast presenteras på ett kreativt och för alla,
inspirerande sätt. Det handlar om allt från enhetens sjuktal, friskvård, uppföljningar av
medarbetarsamtal och medarbetarenkäter till mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö. På APT
bjuds ibland föreläsare in och grupperna ges möjlighet att lyfta upp och informera sina
kollegor om projekt, utveckling och goda exempel inom det egna arbetsområdet.
Var och en ska kunna utvecklas inom det område man tycker är intressant och passar den
individ man är. Därför försöker vi underlätta byten mellan grupperna när vi uppfattar att en
medarbetare uttrycker önskemål om det. Vi uppmärksammar och stödjer medarbetare som
uttrycker önskningar att komma vidare i sin yrkesutveckling och-eller karriär, eller där vi
chefer ser ett särskilt engagemang och kompetens. Det gäller såväl formella som personliga
egenskaper som främjar enhetens utveckling som vi vill lyfta fram. Fler av våra medarbetare
har på det sättet börjat arbeta som biträdande chefer, samordnare eller inom någon av
enhetens utvecklingsgrupper.
Att tala gott om varandra och våra medarbetare gör att man känner sig stolt över sin
profession. Därför är det viktigt att lyfta fram och visa uppskattning för enskilda prestationer
så att fler hör och i sammanhang där det kan vara viktigt, både för den enskilde och för
enheten.
Vi arbetar för att den ledningsstruktur vi har med olika individuella möten, gruppmöten,
verksamhetsmöten, medarbetarsamtal och APT ska främja förutsättningarna för att ta tillvara
alla medarbetares engagemang.

Beskriv hur du som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen
och hur ni arbetar med kompetensutveckling utifrån identifierade behov.
Varje ny medarbetare har en plan för introduktion. Introduktionsplanen sträcker sig över ett
år. Förutom arbetsplatsintroduktion gör chef och medarbetare upp en utbildningsplan
beroende på vilken erfarenhet den nya medarbetaren har. Under det första året får man ett
nära stöd av enhetens samordnare. Mål och förväntningar tydliggörs och introduktionsåret
avslutas och uppmärksammas med ett diplom vid enhetens jul- eller sommaravslutning.
På enheten finns en utarbetad kompetensutvecklingstrappa. Vid medarbetarsamtalen revideras
den egna utvecklingsplanen i dialog mellan chef och medarbetare. Egna initiativ och lösningar
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ska lyftas fram och fångas upp och förvaltas inom organisationen. Goda exempel lyfts fram på
workshops och APT, och även i olika externa sammanhang.
Inom chefsgruppen lyfter vi fram idéer och tankar som kommer från medarbetarna och
försöker i möjligaste mån genomföra dem. Ett sådant område är arbetet med 3- eller 4-team i
grupperna, och ett annat Förbättrings-teamets pilotprojekt med intensivutredningar.
I chefsgruppen vill vi ”peppa” dem som vi ser har ambitioner att komma vidare inom yrket. I
vår bransch finns fortfarande en stark återhållsamhet kring den egna förmågan. Vi möter ofta
tankar som att man inte ”kan tillräckligt än” för nästa steg i karriären. Vår uppgift att är
uppmärksamma och stödja unga medarbetare att komma vidare, både inom vår egen
verksamhet och utanför. Vi vill också förmedla att det ska vara möjligt att arbeta som chef
redan under familjebildande- och småbarnsåren. Chefsgruppen blir då ”stilbildare” för vad
som är möjligt.
På enheten finns tre samordnare som arbetar med introduktionsprogrammet och löpande
metodstöd utifrån behov på enheten. Samordnarna utarbetar workshops, håller i reflekterande
team och uppskattande intervjuer i enlighet med verktygen inom Signs of safety. De planerar
och stödjer socialsekreterare inför svåra möten och fungerar allmänt som rollmodeller för
socialsekreterare. Samordnarna följer också socialsekreterarnas utvecklingsplaner och hur de
kan använda sig av och utveckla sina kunskaper. Samordnarna initierar nya arbetssätt utifrån
aktuella rön och direktiv. De fångar upp medarbetare som kan fungera som coacher i de olika
grupperna. Samordnarna analyserar och utvecklar metoder och arbetssätt tillsammans med
medarbetarna och chefer utifrån de behov vi identifierar i verksamheten, olika inspektioner
eller genom vår klagomålshantering.
Omvärldsbevakning är ett viktigt område för vår enhet. För att möjliggöra läsning av
rapporter eller se filmer- utställningar eller föreställningar kring aktuella områden för vår
verksamhet, har medarbetarna möjlighet att ta ut 1 timme/v med betald övertidsersättning i
den mån man inte hinner under ordinarie arbetstid.

Medarbetare
Beskriv vilken värdegrund/gemensamma förhållningssätt ni har i er
verksamhet. Beskriv hur den/de förankras och levandegörs i organisationen.
Avdelningen Individ och familj
Arbetet med 2018 års verksamhetsplan inleddes med att alla enhetschefer inom Individ- och
familjeomsorgen träffades tillsammans med avdelningschef. Med förvaltningens
gemensamma värdegrund som naturliga utgångspunkt definierade ledningsgruppen sitt
uppdrag såhär:
Vi skapar, bland annat genom våra samlade resurser, förutsättningar för ett socialt arbete med
klienten i fokus, innovation och stolthet för det egna arbetet. Vi stärker och gör skillnad för
människor i vardagen.
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Förvaltningen värdegrund

Enheten Barn- och ungdom

Arbetet med verksamhetsplanen för enheten för Barn- och unga, startade med en gemensam
konferens. Vi arbetade där med att bryta ned våra åtaganden till gruppnivå utifrån ett
gemensamt förhållningssätt. Vår utgångspunkt var den forskningsrapport som just utkommit
från Allmänna Barnhuset; Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till
tals och socialtjänstens insatser som alla hade läst innan konferensen. Rapporten lyfte fram
mycket av det vi som praktiker uppfattat som problematiskt i vårt arbetssätt. Utifrån andan i
rapporten arbetade vi med de åtaganden som gällde delaktighet, brukarmedverkan, jämlikhet
och FN:s Barnkonvention.
Vi behövde göra analyser av vilka val vi gör vid insatser, genom att läsa tidigare utredningar
”baklänges”, det vill säga, när vi vet vad som blev effekten av insatsen och hur det följer den
inledande frågeställningen. Vi måste vara säkra på vad som är en bra insats för barnet, och
vem som är bäst lämpad att utföra insatsen. Vilken huvudman, vilken uppdragstagare, och
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vara tydliga med det i utredningen. Barnet behöver också få stöd för egen del för att kunna
uttrycka sina upplevelser på ett korrekt sätt. Som exempel i rapporten framkom bland annat
att barnet ofta får frågan och beskriver våldet det sett, men får inte frågor om den egna
utsattheten.
De gemensamma värdegrunderna för oss i arbetet med åtaganden blev:







Barnet är vår primära brukare vilket ska återspeglas i våra åtaganden.
Vi utreder barns rätt till delaktighet, skydd och stöd, i enlighet med Barnkonventionen.
Insatser för barn ska vara en investering i barnets framtid.
Barnen måste få information under hela utredningen och ska också vara med vid
uppföljningen.
Kvalité i vårt arbete skapas genom rättssäkerhet och respektfullt bemötande.
Arbeta för att tillvarata professionens kunnande och yrkespraktik för att öka respekten
för den egna professionen.

Enheten skapade utifrån arbetet med våra åtaganden en egen slogan: Barnens bästa i alla
lägen – delaktighet är vägen!
Ge exempel på hur ni arbetar med frågor kring jämställdhet och mångfald.
Medarbetarna ska mötas av en arbetsmiljö där man blir bemött som individ och där all
adekvat kompetens tas tillvara och utvecklas till förmån för stadsdelens medborgare.
Enhetschef och biträdande enhetschefer tillsammans med Mångfaldsgruppen,
uppmärksammar, stöder och utvecklar metoder för normkritiskt tänkande inom enheten. Vi
använder kompetensbaserad rekrytering vid anställning av nya medarbetare. Aktuella
frågeställningar behandlas på arbetslagsmöten och APT.
Mångfaldsgruppen arbetar aktivt med frågor kring jämställdhet och mångfald. De har
genomfört "fördomstest" på enheten, presenterat resultat på APT och utarbetat
frågeställningar att arbeta vidare med i de olika grupperna.
Övningen ”ett steg framåt” skedde på APT hösten 2016, med efterföljande diskussion kring
vad man kan göra för skillnad i arbetet utifrån etnicitet, kön, ålder, funktionshinder, sexuell
läggning och klass, samt vad det får för konsekvenser för våra klienter. Alla tyckte det var en
lärorik övning och kollegorna efterfrågade återkommande övningar. Gemensamma aktiviteter
önskades för att hålla igång tankar och diskussioner som kan ge effekt på hur vi arbetar, vad
vi skriver och bemötandet av klienter och kollegor. Efter det har Mångfaldsgruppen hållit i
och driver frågor om demokrati och mångfald bland annat genom att ha återkommande
övningar på APT.
Vi har också infört jämställdhet och mångfald som en frågeställning att beakta vid
kollegiegranskning och egenkontroll av utredningar. Medarbetarenkätens frågor används som
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indikator på medarbetarnas upplevelser kring mångfaldsfrågor. Medarbetarnas upplevelse
följs upp vid medarbetarsamtal.
Kunskap och utbildning kring heder och hedersbegrepp är en del av samordnarnas uppdrag på
enheten. Inom enheten finns sedan länge en god kunskap om heder och Hedershandboken
som skrevs av de då verksamma socialsekreterarna och utkom redan år 2012 är en produkt av
vår tradition att ta tillvara professionens kunnande och yrkespraktik.

Bild från redovisningen av ”fördomstestet” som gjorts på enheten

Verksamhetsutveckling är allas ansvar. Beskriv hur ni arbetar för ett aktivt
medarbetarskap.
Spånga-Tensta stadsdel erbjuder alla sina medarbetare att gå ett medarbetarprogram. Inom
ramen för kompetensutvecklingsplanen som varje medarbetare upprättar tillsammans med sin
närmaste chef, planeras medarbetarprogrammet in. Programmet erbjuder kunskap och verktyg
för hur man som medarbetare tillsammans med sina kollegor kan bidra till
verksamhetsutveckling och en välfungerande, välmående arbetsplats. Resultatet ska stå i
förhållande till uppdraget och hur man lever upp till det.
På enheten har vi infört ett rullande ordförandeskap på APT för att alla medarbetare ska känna
ansvar och delaktighet i de beslut och frågor som rör enheten. Enhetens gruppmöten är ett
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annat forum för frågor som rör det egna ansvaret för enheten och utveckling kring våra
arbetsområden.
Kring samverkansfrågor både internt och externt bildas arbetsgrupper. Samordnarna på
enheten stödjer grupperna och medarbetarna i det arbetet. Det har bland annat lett fram till
olika workshops för att hitta gemensamma grunder och rutiner.
Förbättringsteamet, Mångfaldsgruppen, olika arbetsgrupper och skyddsombud är alla viktiga
funktioner för ett aktivt medarbetarskap. Ett av våra uppdrag inom ledningsgruppen är att skapa
möjligheter, både tidsmässigt och ekonomiskt för medarbetarna att kunna ta ansvar.
Förbättringsteamet består av socialsekreterare som i samverkan med enhetens ledningsgrupp
utvecklar idéer och tankar med fokus på förbättringar för att snabbare kunna stödja våra familjer
och underlätta arbetet för socialsekreterarna.
På medarbetarsamtalen diskuterar chef och medarbetare innebörd och förväntningar på
medarbetarskap utifrån vilken fas medarbetaren befinner sig i yrkesmässigt och tid som anställd
på enheten.
Redovisa kortfattat resultaten från den senaste medarbetarundersökningen.
Redogör också för er analys och hur ni arbetar med resultaten.
Barn- och ungdom är på väg åt rätt håll, efter åren då personalomsättningen varit hög.
Enheten har ökat AMI från 77 till 81 på ett år.
Styrkor:


Ledarskap ligger på AMI 86.

Utvecklingsområden:


Fortsatt arbete med delaktighet och inflytande för att öka motivation. Andelen positiva
svar gällande motivation har ökat ifrån AMI 73 år 2017 till AMI 76 år 2018.



Även styrning är ett fortsatt utvecklingsområde gällande effektiva möten, tydliga mål
och uppföljning. Andelen positiva svar gällande styrning mot gemensamma mål ökade
från AMI 65 år 2017 till AMI 74 år 2018.

2015 startade arbetet med att uppdatera, förnya och tydliggöra enhetens ledningssystem för
alla medarbetare. Målet var att alla ska veta och känna sig delaktiga i verksamhetens ramar,
uppföljningar och rutiner. Det ska vara enkelt för nya medarbetare att förstå hur den röda
tråden går från de åtaganden enheten har både vad gäller brukare, medarbetare, intern- och
extern samverkan och hur de följs upp.
Många stadsdelar och kommuner drabbades hårt av den flykt från socialtjänstens
myndighetsutövning som startade redan 2012, då många socionomer uppfattade arbetsmiljön
som allt för krävande med få möjligheter till ett gott socialt arbete, ökade administrativa
uppgifter och krav, samt få möjligheter till en god löneutveckling. 2015 kom den stora
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flyktingvåg från främst Syrien och Afghanistan som sedan dess präglat stora delar
myndigheternas arbete. För Spånga-Tensta och enheten för barn- och ungdom innebar det att
många ensamkommande barn kom till stadsdelen och enheten fick utöka med ytterligare en
arbetsgrupp för att möta det ökade antalet utredningar och placeringar.
I och med flyktingvågen öppnades förutsättningarna för nya arbetstillfällen för socionomer
vilket skapade hög konkurrensen om utbildade och erfarna medarbetare. De framgångsrika
arbetssätt, rutiner och den kultur som sedan länge präglat stadsdelens barn- och ungdomsenhet
blev svåra att upprätthålla under en period av personalgenomströmning och hög andel
konsulter i verksamheten.
Under 2017 har personalsituationen inom enheten blivit alltmer stabil och inför 2018 var
enheten fulltalig. Många medarbetare har funnits kvar genom åren och oförtrutet arbetat
vidare med de metoder och arbetssätt som finns på enheten, och aktivt bidragit till fortsatt
utveckling och framåtblickande.
Chefsgruppen tillsammans med samordnarna har genom åren arbetat fram goda strategier för
introduktion av nya medarbetare. Processer med att utveckla APT och arbetsmiljöfrågor har
varit ständigt pågående sedan 2015. Förutom de olika arbetsgrupper som finns kring
samverkan i olika frågor, har två arbetsgrupper startat som stöder arbetet med våra
utvecklingsområden; Förbättringsteamet och Mångfaldsgruppen.
Rutiner har uppdaterats, sätt att dokumentera och följa upp åtagande har utvecklats allt utifrån
de behov som uppstår. Arbetssätt och metoder för utredning och uppföljning av insatser har
fått ny fart. Arbetet med brukarfokus har uppfattats av alla medarbetare som roligt och mer
meningsfullt efter att vi tydliggjort det enskilda barnet som vår primära brukare. Enhetens
engagemang för det enskilda barnet eller ungdomen ska avspeglas i alla kontakter och all
dokumentation som enheten är en del av.
Årets positiva svar från medarbetarenkäten ser vi som ett gott tecken på att det arbete med
kompetensbaserad rekrytering, introduktion, delaktighet och medarbetarskap, som under flera
år pågått, nu ger synliga resultat. Grupperna arbetar nu vidare med att utforma
handlingsplaner kring sina egna resultat med fokus på ett område som man ser som särskilt
prioriterat utifrån den egna verksamheten. På enhetsnivå arbetar verksamhetsledningen fram
ett förslag på handlingsplan utifrån de förbättringsområden vi identifierat. Förslaget
presenteras på APT.
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Resultat och analys
Redovisa kortfattat era resultat från 2017 års uppföljningar. Redogör också för
er analys av resultaten och hur ni arbetar med att ta tillvara resultaten.
Enhetsövergripanade
VP-processen
I oktober 2017 genomfördes en avdelningsgemensam analysdag där avdelningschef,
enhetschefer och biträdande enhetschefer inom avdelningen Individ och familj (IoF), deltog.
Under dagen presenterades, diskuterades och analyserades resultatet och måluppfyllelsen
kring alla enheters indikatorer gemensamt. Vi konstaterade att måluppfyllelsen inom barnoch ungdomsenheten behövde öka, framförallt att andelen utredningar som överstiger
stipulerad utredningstid ska minska, andelen ärenden som återaktualiseras ska minska samt att
den externa personalavgången bör minska.
I januari 2018 infördes månatliga uppföljningar inom Individ och familjs ledningsgrupp. På
dessa uppföljningar presenteras, diskuteras och analyseras alla enheters VP-indikatorer samt
verksamhetsspecifika indikatorer gemensamt. Eftersom detta uppföljningssystem är relativt
nytt, pågår förankring inom avdelningen och enheten löpande.
Intern översyn
Under hösten 2017 genomfördes en intern översyn inom Barn- och ungdomsenheten för att
undersöka hur verksamheten fungerar i förhållande till sitt uppdrag. Översynen konstaterade
att det är mycket gott arbete som bedrivs och enheten även visar förmåga att omsätta
planerade förändringar i praktik. Dock behöver måluppfyllelsen inom enheten öka. Översynen
såg även behov av att enhetens ledning bör finna strategier för att inte fastna i den operativa
verkligen, utan ge utrymme för det strategiska ledarskapet.
Socialtjänstinspektörernas granskning
Under hösten 2017 ingick Spånga-Tensta i den kvalitetsgranskning som stadens
socialtjänstinspektörer genomförde gällande ungdomar med kriminellt beteende och
missbruksproblem – tillämpning av LVU. I granskningen ingick ytterligare tre stadsdelar och
granskningen konstaterade vissa skillnader mellan innerstads- och ytterstadsstadsdelar,
exempelvis ärendenas karaktär och problembild. I Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
omfattade granskningen totalt 15 personakter, två flickor och tretton pojkar.
Socialtjänstinspektörerna uppgav att det i dokumentationen framkom att alla ungdomar
gjordes delaktiga och att ett omfattande motivationsarbete genomfördes. Granskningen
konstaterade även att det fanns välfungerande samverkansrutiner.
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Målgruppsinventering
En målgruppsinventering genomfördes i november 2017 som berörda alla aktuella ärenden
inom barn- och ungdomsenheten. Målgruppsinventeringen genomfördes via en enkät per
ärende som aktuell handläggare fyllde i. Själva metoden är direkt hämtad från andra
kommuner, Nacka, Sollentuna och Gotland, som redan genomfört samma mätning och själva
enkäten är framtagen tillsammans med forskaren Francesca Östberg. Inventeringen omfattade
314 ärenden, 138 flickor och 176 pojkar. Svarsfrekvensen på enkäten var 82% jämfört med
ärendelistor i Paraplyet.
Målgruppsinventeringen visade andelen av de aktuella barnen som utsatts för olika former av
övergrepp, brister i omsorgen och försummelse. Inventeringen visade även vilka problem som
är vanligast för de aktuella barnen uppdelat på pojkar och flickor.
Sammanställningen av enkätsvaren visade att 30% av ärendena är aktuella för första gången
för utredning. 42% av ärendena har tidigare utretts två gånger eller fler. 14 % av ärendena har
utretts fyra gånger eller fler. Beträffade tidigare beviljade insatser såg vi att 38% av de
aktuella ärendena har tidigare varit aktuella inom den interna öppenvården. 9 % av de aktuella
ärendena har tidigare beviljats extern öppenvård och 23% av de aktuella ärendena har tidigare
beviljats dygnet-runt vård. Beträffande dygnet-runt vård såg vi könsskillnader. Var fjärde
aktuell flicka har tidigare varit placerad i dygnet-runt vård och var femte pojke.
Målgruppsinventeringen innehöll en bedömning av allvarlighetsgraden i ärendet enligt
följande fyra nivåer:
1. Familjen har inget behov av insatser.
2. Familjen och/eller barnet är i behov av öppenvårdsinsatser av begränsad omfattning.
3. Familjen och/eller barnet är i behov av insatser av mer omfattande och ingripande karaktär.
4. Familjen har flera och mångåriga problem samt behov av omfattande insatser för flera av
familjemedlemmarna. Familjen är känd hos flera vårdgivare och i generationer.
Inventeringen visade att 11% av ärendena inte bedömdes vara i behov av insats. 40% av
ärenden bedömdes vara i behov av öppenvård. 42% av ärendena bedömdes som allvarliga
eller mycket allvarliga. Dock skiljde sig bedömning av allvarlighetsgrad markant mellan
könen. I 52,9% flickornas ärenden bedöms allvarlighetsgraden som allvarlig eller mycket
allvarlig. Motsvarande procentsats för pojkarna är 32,9%
Hur enheten har arbetat med resultatet från analysdag, den interna översynen samt
målgruppsinventeringen
I samband med månadsuppföljning inom ledningsgruppen Individ och familj under maj
månad konstaterades att måluppfyllelsen inom Barn- och ungdom har ökat markant jämfört
med föregående år; både beträffande utredningstider, andel återkommande ärenden samt den
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externa personalavgången. Nedan beskrivs det arbete som har genomförts och fortfarande
bedrivs, för att nå den ökande måluppfyllelsen gruppvis:
Mottagning
Mottagningsgruppen har på ett mera systematiskt sätt börjat följa inflödet och följer detta
noga via Excel-fil. Detta har gjort att gruppen och enheten har fått större kunskap om hur
flödet ser ut. Utifrån detta har enheten valt att testa så kallade intensivutredningar som är en
form av kortare utredning, där insats ska komma igång relativt snabbt.
Barngrupp
I alla tre utredningsgrupperna, barn, ungdom och ensamkommande flyktingbarn, har ett
systematiskt arbete gjorts för att öka andelen utredningar som avslutas inom lagstadgad tid
fyra månader. Dels har vikten av att hålla utredningstiden hållits levande på gruppmöten och
ärendedragningar och dels har ett system inrättats där en administrativ assistent noga följer
alla utredningstider och hon flaggar upp för ansvarig biträdande chef när en utredning håller
på att närma sig tidsgränsen.
Ungdomsgrupp
Ungdomsgruppen har upprättat en tavla där alla aktuella ärenden förs in. Syftet är att få en
överblick över gruppens pågående arbete. Detta underlättar även vid utdelning av nya
ärenden.

Tavla där chef och handläggare inom ungdomsgruppen följer hur arbetet fortlöper inom gruppen
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Ensamkommande flyktingbarn
Arbetsgruppen arbetar fram ett material som benämns Flyg och Flax, som utgår från BBIC
grundmaterial På väg. Socialsekreterarna är i uppstart av det arbetet och jobbar då nära sina
ungdomar. De går tillsammans med ungdomarna igenom checklistor vad som behövs för
kunskap om skola och utbildningar, kontakt med arbetsförmedlingen och andra myndigheter.
Man ser tillsammans filmer på Youtube, hur man söker arbete. Tillsammans tar man reda på
vilka krav andra enheter och myndigheter har vad gäller att söka bostad, vilka bidrag man kan
söka, vilka regler som gäller för CSN. Utifrån det gör man tillsammans med ungdomen en
genomförandeplan inför utflytten från HVB, stödboende eller familjehemmet. Genom detta
förändrade arbetssätt anser arbetsgruppen att deras ungdomar är bättre rustade för de
utmaningar som de ska möta och därmed förväntas antalet återkommande ärenden och
individer att minska.
Familjevården
Utifrån analysdagen hösten 2017 har familjevården som mål att alla familjehemsplacerade
barn och unga årligen ska ges möjlighet till ett samtal utifrån ålder och mognad om varför de
är placerade. Detta samtal ska redogöras för en gång per år i ett skriftligt övervägande av
vården till nämnden. Målet med familjevårdens arbete är att undvika sammanbrott i
placeringarna.
Familjevården har fokus på placerade barns hälsa och utbildning, utifrån aktuella
forskningsrapporter i ämnena. Rutiner utvecklas för att alla placerade barn och unga ska
hälsoundersökas i samband med placering. De ska ha ett hälsokort som kontinuerligt
uppdateras med aktuell fakta om barnets hälsotillstånd. När det gäller de barn och unga som
inte omfattas av SkolFam, ett skolpedagogiskt program som utarbetats efter forskning kring
placerade barns låga skolprestationer, följs skolutvecklingen i samverkan med respektive
skola. De barn och unga som riskerar att inte klara målen i skolan, erbjuds stöd i form av
skolcoach med uppdrag att träna på och konsolidera de kunskaper barnet fått i skolan.
Familjerätten
Familjerätten konstaterade under 2017 att de, liksom övriga arbetsgrupper inom enheten, ville
öka barns delaktighet i utredningsarbetet. I linje med det gjorde gruppen i maj 2018
studiebesök hos Malmö familjerätt som arbetat aktivt med det i några år. Detta med hjälp av
så kallade MUST-medel. Där fick familjerätten idéer om informationsmaterial till barn, hur vi
med hjälp av checklistor kan bevaka barnets delaktighet samt i samband med analys och
bedömning utveckla våra mappningar i grupp.
Gemensamt för hela enheten
Sedan personalen och enhetens ledning blivit fulltaliga, har det blivit enklare att jobba med
kvalitet och verksamhetsutveckling inom enheten. Tidigare präglades enheten av
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personalomsättning, höga sjuktal och inhyrda konsulter. Vi ser nu vid våra uppföljningar att
personalavgångarna har avstannat och sjuktalen har sjunkit. Enheten har heller inga behov av
konsulter. Genom att aktivt arbete för att komma vidare, har enheten nu andra förutsättningar
att bedriva ett kvalificerat arbete.
Redovisa ert prognostiserade ekonomiska resultat i förhållande till budget för
innevarande år samt de tre senaste årens resultat. Redogör också för er analys
av resultaten och vilka trender ni kan se. (Det krävs inga detaljerade siffror.)
2015 var enhetens budget 82,5 miljoner kronor. Resultatet vid årets slut visade ett underskott
på 8,9 miljoner. Avvikelserna bestod av höga konsultarvoden på grund av den då rådande
personalsituationen och ökande kostnader för stödboende för ungdomar och ensamkommande
ungdomar.
2016 var enhetens budget 83,6 miljoner kronor. Resultatet vid årets slut visade ett underskott
på 9 miljoner kronor. Avvikelsen bestod av ökade kostnader för HVB (hem för vård och
boende) för ungdomar.
Budget och avvikelser för 2015 och 2016 låg på ungefär samma nivåer.
2017 ökade enhetens budget till 95,6 miljoner kronor. Resultatet vid årets slut visade ett
överskott med 1,7 miljoner kronor. Enheten hade då aktiv arbetat med att sänka
placeringskostnaderna. Upparbetade rutiner för EKB, rutiner för mottagandet av
flyktingbarnen, förhandlingar av priser och att hitta boenden som inte översteg
schablonersättningar bidrog till resultatet. Enheten hade fortfarande mycket höga kostnader
för konsulter.
2018 har enheten ungefär samma budget som året innan, 95,3 miljoner kronor och
prognostiserar ett positivt resultat. Kostnaderna för konsulter är helt borta inför 2018. Under
perioden januari - april redovisas dock ett underskott mot prognos för perioden. Underskottet
är direkt kopplat till den situation som var akut i stadsdelen runt årsskiftet med
gängkriminalitet och skjutningar. I samverkan med polis gjordes stora ingripande där 7
ungdomar blev placerade enlig LVU, med höga kostnader för placeringar. Även tidigare år
har kostnaderna i tertialrapport 1 varit högre än i efterföljande rapporter.
De positiva trenderna från 2017 fortsätter. Personalsituationen har stabiliserats vilket dels
påverkat personalbudgeten positivt då konsultkostnaderna helt försvunnit. Dels påverkar det
möjligheten till ett kvalitativt arbete med tätare uppföljningar i pågående ärenden och kortare
behandlingstider på institution. Då vi har stabilitet i personalgruppen arbetar vi mer
systematisk med egenkontroll och ökar vårt professionella kunnande. Medarbetarna har också
god kännedom om enhetens budgetramar och involveras aktivt i enhetens ekonomiska
uppföljning.
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De samverkansprojekt med skolsocionomer och tidigt stöd till stadsdelens barnfamiljer som är
pågående inom öppenvården, förväntas ge positiv effekt både vad gäller budget och positiva
möjligheter för familjerna.
Kontroll av lönelistor, bokförda transaktioner och vårdkostnaderna följs upp månadsvis samt
inför tertialrapporter med ekonomicontroller och enhetschef. Budget redovisas som särskild
punkt på APT efter tertialrapporterna.






Placeringstider i jourhem förkortas genom att utforma säkerhetsplaner där nätverket
blir mer involverade enligt metoden Signs of safety.
Genomgång av ärendelistor sker regelbundet mellan socialsekreterare och närmaste
chef för att undvika längre placeringar än nödvändigt.
Särskilda kostnader vid stödboenden, som kontaktperson, resor, extra utrustning för
idrott eller kläder, bokförs separat då de inte ingår i dygnskostnaden för
stödboendekostnad. Avvikelserapporter skickas till stadens upphandling.
Förhandlingar sker direkt med vårdgivaren kring priser och vad som ingår.
För att sänka kostnader för öppenvård målfokuseras resurser i samarbete med
Familjeresursen för att arbeta hem ungdomar i hemmaplanslösningar från HVB.

Inför 2018 förväntas vi ha en budget i balans utifrån de prognoser vi gjort utifrån vidtagna åtgärder.

Från mål till uppföljning
Beskriv processen, det vill säga hur det gick till när ni tog fram årets
verksamhetsplan och vilka överväganden ni gjorde när ni bestämde era mål.
De mål som beslutats för verksamheten har först diskuterats på verksamhetsmöten mellan
enhetschef och biträdande chefer. Vi har arbetat med att göra tydliga mål och bryta ned dem
till så verklighetsnära åtaganden och indikatorer som möjligt. Det var viktigt för oss att inte
utforma för många mål. Som medarbetare ska man känna att målen är genomförbara och
realistiska i förhållande till den verklighet man möter.
Inför 2018 verksamhetsplan valde vi att ha en stor enhetsövergripande konferens med hela
enheten. Syftet var dels att få möjlighet att samla hela enheten med många nya medarbetare
och skapa känsla av samhörighet med varandra och att synliggöra den röda tråden från mål,
arbetssätt, uppföljning, analys och resultat. Vi utgick också från en nyligen presenterad
forskningsrapport från Allmänna Barnhuset: Rättighetsbärare eller problembärare? Barns
rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser.
På konferensen enades vi om att arbeta med det övergripande målet ”att synliggöra barnet”.
Vi ville tydliggöra barnet som vår viktigaste brukare, där alla bedömningar och insatser
tydligt ska utgå från barnets uttalade behov. Inom den ramen kunde vi också skapa övriga
strategiska mål, som jämlikhet, mångfald, brukarmedverkan, samverkan och budgetstyrning.
Varje grupp identifierade sina specifika åtaganden som de ville ha särskilt fokus på under året.
Gruppernas handlingsplaner är dokumenterade under en särskild mapp och följs upp gruppvis.
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Konferensen blev också startskottet för arbetet med att ansöka om stadens
kvalitetsutmärkelse.

Alla medarbetares deltagande på
konferensen uppmärksammades med
att de fick ett skriftligt tack!

Beskriv hur er planering för årets uppföljning ser ut.
Utifrån de analyser som enheten gjort utifrån målgruppsinventering, de revisioner som
genomfördes av staden kring LVU-vård och utifrån arbetsmiljöverkets granskning av
arbetsmiljön har olika förändringar skett. Bland annat har enheten arbetat med att förbättra
arbetssättet med uppföljningsrutiner. I år koncentrerar vi vår planering med fortsatt arbete på
att omsätta allt detta i praktik.
Utifrån den interna översynen av barn- och ungdomsenheten som syftade till att se hur
verksamheten fungerade i förhållande till sitt uppdrag – med fokus på organisation, personal
och måluppfyllelse konstaterades följande:
Vad behöver hända:
• Ökad måluppfyllelse.
• Större kunskap/förståelse hos medarbetarnas av AMI delindex Styrning
• Ledningsgruppen behöver avsätta tid för uppföljningar på gruppnivå.
• Nya medarbetare förstår sitt eget ansvar i introduktionen.
• Trenden med ökad sjukfrånvaro har avstannat, och behöver bevakas så det inte
går åt fel håll igen.
• Tillförlitlig registrering av utredningstiden.
• Reflekterande team för all personal.
Uppföljningen som gjordes inför tertialrapport 1 visade en klar uppgång på samtliga områden.
Ändringar utifrån analysen är genomförda.
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Fungerar bra:
• Enheten beskrivs som välfungerande och präglas av en god stämning.
• Ledningsgruppen är komplett och förstår sitt uppdrag.
• De biträdande enhetscheferna upplever inga otydligheter i ansvar/gränsdragning
mellan enhetens chefsled.
• De biträdande enhetscheferna upplever tydligt att enhetschef känner tillit till
dem.
• Personalsituationen har stabiliserat sig.
• Flexibilitet finns inom enheten kring antalet samordnare och biträdande
enhetschefer.
• Enheten testar nya arbetssätt löpande efter behov; tre-team, nu fyra-team.
Resultatet från målgruppsinventeringen behöver analyseras och användas till
verksamhetsutveckling, exempelvis:
Det fortsatta arbetet innebär att på gruppnivå följa de åtaganden som utarbetades i
verksamhetsplanen. Biträdande enhetschefer fortsätter med det påbörjade arbetet med
egenkontroller och internkontroller. Enhetsövergripande finns handlingsplaner utifrån
medarbetarenkäten. Vi följer också olika indikatorer genom månadsuppföljningar, som sedan
rapporteras vidare till tertialrapporter, och de års-hjul som finns enligt APT-dagordning och
tertialrapporter.

Resursanvändning
Beskriv hur ni använder verksamhetens resurser så effektivt som möjligt för att
nå era åtaganden/mål. Med resurser avses, förutom tilldelad budget, till
exempel medarbetarna och deras kompetens, samverkan, lokaler, material,
energiförbrukning, IT-stöd och fordon.
Samverkan inom enheten
Enheten arbetar hela tiden för att flexibelt använda våra egna resurser rätt, och tar där tillvara
på socialsekreterarnas erfarenheter.
Samverkan inom avdelningen individ och familj
Sedan december 2017 har familjerätten tagit över samarbetssamtalen från stadsdelens
öppenvård. Syftet var att samla allt stöd kring familjerättsliga frågor inom en och samma
arbetsgrupp. Familjerätten har under maj månad 2018 gjort studiebesök hos familjerätten i
Malmö för att ta del av deras arbete med Transformativ medling, för att öka kunskapen i den
egna arbetsgruppen samt möjliggöra ett varierat insatsutbud gentemot brukarna.
Utifrån inspektioner och klagomålshantering har vi identifierat konflikter som härrör sig från
att avdelningens enheter har mött och bemött samma familj utifrån olika perspektiv vilket lett
till stuprörstänkande, främst vad gäller samverkan mellan enheten för Barn- och unga och
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enheten för Ekonomiskt bistånd. Det handlar ofta om stödinsatser till barn i familjer i osäkra
boenden eller med risk för vräkning.
Socialsekreterarna har därefter bildat en tvärgrupp med socialsekreterare och samordnare från
varje enhet som träffas 1 gång i månaden. Där går de igenom gemensamma ärenden som
behöver gemensam bedömning, tar fram rutiner för att barn inte ska komma i kläm för vuxnas
beslut och handlingar. Här utarbetas strategier för bedömningar kring hur barnet påverkas och
hur man gör adekvata barnkonsekvensanalyser i samband med olika ekonomiska beslut.
Kollegor kan använda sig av gruppen får råd i svåra avgöranden. En gång per termin
genomför gruppen workshops kring aktuella ämnen för alla socialsekreterare på de båda
enheterna. Man får där ansikten på varandra, skapar samsyn och trygghet med varandra som
medhandläggare i ärenden.

Mentimeter-bild från senaste samverkansmötet i maj 2018

I syfte att erbjuda våra brukare kvalitetssäkrade insatser fokuserar enheten på tydligare
genomförandeplaner, uppdrag och uppföljningar inom ramen för ParaDifo i samverkan med
Familjeresursen. Tätt samarbete med Familjeresursen, som är enhetens utförardel.
Enhetens samordnare ansvarar för utbildning av Signs of safety som arbetsmetod och verktyg
på andra enheter för att skapa en gemensam terminologi och snabba överlämningar till
varandra genom mer visualiserande arbetssätt såsom mappning.
Extern samverkan
Vi samverkar med Polisen genom insatsen social insatsgrupp (SIG) i syfte att bryta ungas
kriminella livsstil. Vid misstanke om missbruk hos ungdomar eller föräldrar förmedlar vi
kontakt med Maria Ungdom eller stadsdelens missbruksenhet Allteamet.
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Samordnad individuell plan (SIP) bidrar till att tydliggöra samverkande insatser för brukaren
och att ansvaret läggs på rätt aktör.

Utveckling
Beskriv hur ni utvecklar verksamheten utifrån era analyser av uppföljningar
och resultat.
Förutom de översyner och granskningar som genomförts och påverkat vårt arbete, har även
stadens centrala handlingsplan för socialsekreterare och biståndsbedömare påverkat
verksamheten i positiv riktning.
Administration är en stor och växande del av myndighetens arbetsområde. Det innebär en risk
att socialsekreterare får mindre tid över för klientarbete. Enheten har därför utökat det
administrativa stödet på enheten. Målet har varit att identifierar särskilda administrativa
uppgifter i det direkta handläggningsarbetet som kan avlasta chefer och socialsekreterare. De
administrativa tjänsterna är kvalificerade och kräver kunnande både i myndighetsutövning,
datoranvändande och ekonomi, för att kunna avlasta enheten båda vad gäller uppföljning av
statistik, budget, avropsavtal och avtalshantering. De administrativa assistenterna stödjer
också socialsekreterarna med dokumentation så som att lägga in beslut, ta fram information
och avlastande skrivarbeten. De är också behjälpliga vid akuta situationer med att ringa
jourhem, ta kontakt med nämndordföranden, och se till att rätt underlag skickas in till
domstolar och andra berörda. Administrativa assistenter handhar också fakturahantering,
löner, och till stöd för familjerätten vad gäller fastställande av faders- och föräldraskap.
Enheten har ökat chefsstödet i utredningsgrupperna för att skapa mindre arbetsgrupper med
närmare och tydligare chefsstöd, då många socialsekreterare är nya inom sitt
verksamhetsområde. Att få känna sig kompetent i förhållande till mål och uppdrag är viktigt
utifrån den egna självkänslan. Den feedback man då får från chefer och ledare vid
medarbetarsamtal och enskild handledning är avgörande för den fortsatta utvecklingen.
Ökningen av ärenden där barn är utsatta för eller påverkade av relationsvåld har fortsatt att
öka. För att snabbt kunna komma in i familjerna med stödinsatser pågår ett pilotprojekt med
intensivutredningar.
Utifrån målgruppsinventeringen framkom att vi behöver ha ett större fokus och bättre kunskap
om pappornas förmåga i våra utredningar. Många barn och ungdomar har återkommande
utredningar vilket gör att vi har ett annat fokus på vilka insatser som leder till varaktiga
förändringar. Vi såg också en skillnad i bedömningar kring pojkar och flickor. Alla
socialsekreterare har efter målgruppsinventeringen tagit del av resultatet och tillsammans med
samordnarna går man igenom goda exempel och för löpande diskussioner. Utredningarna
granskas med uppmärksamhet på dessa frågeställningar för fortsatt analys.
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Beskriv hur ni arbetar med att identifiera och minimera risker och sårbarheter i
er verksamhet.
Övergripande nivå
Nämndens internkontrollarbete består av flera delar. Nämnden har fastställt ett aktuellt system
för internkontroll. Årligen genomförs en väsentlighets- och riskanalys (VoR). Utifrån den
fastställs en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ses över årligen och revideras vid
behov. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna och arbetssätten
ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp
i samband med verksamhetsberättelsen.

Urklipp ur förvaltningens internkontrollplan, det som berör barn och ungdomsenheten

Enhetsnivå
På enhetsnivå består det systematiska kvalitetsarbetet av hantering av inkomna synpunkter
och klagomål, lex Sarah samt intern avvikelserapportering från enhetens processer och
rutiner. Det är ett område som har fått ett större fokus under 2018.
Utifrån den fastställda internkontrollplanen 2017 upprättades mallar för egenkontroll inom
enheten och under 2018 har ett mer systematiskt arbete påbörjats med intern egenkontroll. De
biträdande enhetscheferna gör löpande stickprovskontroller i 10% av ärendena. När de valt ut
ett ärende granskar de all dokumentation som finns i akter och digitalt system, utifrån en
bestämd egenkontrollmall. De biträdande enhetscheferna följer upprättade rutiner kring
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inkomna klagomål som sammanställs och analyseras regelbundet på verksamhetsmötet.
Klagomål och synpunkter redovisas årligen i verksamhetsberättelsen.
Enheten har börjat utveckla arbetssätt och rutiner för avvikelsehantering från enhetens rutiner
och processer. Samordnarna inom enheten fångar upp avvikelser på gemensamma forum som
gruppmöten och ärendedragningar och börjar introducera tankesättet bland socialsekreterarna
för att kunna åtgärda felaktigheter.
För att minimera risker inom arbetsmiljöområdet följer vi det systematiska arbetsmiljöarbetet
genom årlig punkt inom APT-årshjulet. Där går vi igenom och reviderar hot- och våldplanen,
samt de larm och säkerhetsrutiner som finns.
Enhetschef tillsammans med biträdande enhetschefer identifierar tänkbara risker efter den
årliga skyddsronden. I samband med förändringar inom enheten görs alltid en risk- och
konsekvensanalys i samverkan med enhetens skyddsombud.
Vid ärendegenomgångar tillsammans med chefer och samordnare diskuteras olika ärendens
karaktär och svårigheter. Här tar man också upp hotsituationer som ska rapporteras i IA, ocheller hanteras omedelbart.
Två skyddsombud finns på enheten som inför varje APT har en särskild genomgång med
enhetschef för att fånga upp och gå igenom både fysiska och psykiska risker i vår dagliga
arbetsmiljö.
Beskriv verksamhetens styrkor och svagheter samt era möjligheter och hot.
Beskriv hur ni använder denna kunskap för att utveckla verksamheten.
Styrkor och möjligheter
Inom enheten finns ett stort engagemang för de frågor som ofta blir aktuella i våra områden.
Flexibiliteten är stor i personalgruppen vad gäller viljan och idéer kring utveckling av
arbetssätt, nya behandlingsmetoder och bemötande. Förmågan att fånga upp och i praktiken
omsätta nya rön och kunskaper är stor.
Enheten har snabbt kunnat ställa om verksamheten utifrån identifierade behov, så som
minskning av ensamkommande flyktingbarn, utan att tappa kompetens och personal inom
gruppen.
Inom ledningsgruppen finns en god stämning med fokus på arbetsglädje, kreativitet och
framåtblickande som sprider sig till de olika grupperna.
Vid all rekrytering bedöms lusten och viljan att arbeta i ett ”utsatt område” och önskan att
göra skillnad för de som behöver våra tjänster. Det skapar sammanhållning och en särskild
”pionjärkänsla”. Vi måste hela tiden vara öppna och nyfikna för händelser i vår omvärld.
Enheten tar varje år emot två praktikanter från socialhögskolan. Efter sin praktiktid har de
möjlighet att arbeta hos oss som studentanställda viss tid. Vi erbjuder också praktikanter
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sommarvikariat. Flera av våra studenter söker därefter tjänster hos oss. De har då redan en bra
kännedom om vår verksamhet, och en förståelse för vilka mål och arbetssätt vi arbetar efter.
Svagheter och hot
Ökning av anmälningar fortsätter och belastningen på socialsekreterarna är fortsatt hög. Ett
hot vi ser är att social myndighetsutövning inte upplevs som ett alternativ för
yrkesverksamma. Vi arbetar ständigt för att bevara den positiva trend vi nu ser efter de
senaste årens arbete för socialsekreterarnas arbetssituation.
Boendeproblematiken för stadsdelens invånare samt förmåga att kunna och ha möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden påverkar i hög grad barnen och de ungas situation.
Traditionella familjemönster skapar svårigheter i den modernism som finns i vårt samhälle.
Att finnas i skarven mellan dessa svårigheter och skapa goda förutsättningar utifrån vad som
är möjligt är en utmaning.
Ökad främlingsfientlighet påverkar stadsdelar som vår med ökade motsättningar och
svårigheter för våra barn och unga.
Ansökningar om behandlingsskolor har ökat markant, där skola- och BUP inte anser sig
kunna fullfölja sina uppdrag utifrån neuropsykiatriska diagnoser hos barn. Vi ser en tendens
att ansökningar börja komma allt längre ned i åldrarna. Vi behöver fortsatt arbeta med
förtydligande av våra uppdrag och respekt för de bedömningar kring stödinsatser som
socialtjänsten beviljar och på vilka grunder. Här är bland annat SIP ett viktigt instrument.
Kostnader för EKB kommer öka då schablonersättningarna sjunker och fler ungdomar inte
beviljas ersättning från migrationsverket. Det kommer påverka främst 2019 års budget.

Beskriv hur ni delar med er av era goda exempel. Beskriv också hur ni lär av andra
och hur ni använder dessa kunskaper för att utveckla verksamheten.
Inom vår enhet tycker vi att det är viktigt att fokusera på styrkor och förmågor, att lyfta fram det som
vi gör bra. Därför valde vi under förra året att synas på olika arenor där vi passade på att delge vår bild
av vårt verksamhetsområde och vår stadsdel.
Bland annat deltog vi som utställare på Socionomdagarna och på Stockholms universitet och vi blev
intervjuade av Dagens Nyheter i en artikel om att personalsituationen inom barn och ungdom håller på
att stabilisera sig.
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Vi har spelat in en film som är utlagd på YouTube, där vi berättar lite kort om arbetet inom barn och
ungdom och denna film brukar vi länka till när vi publicerar platsannonser. Vi delade även med oss av
vårt arbetssätt kring Signs of safety på en stor nationell konferens i Falun under förra året. Två
handläggare presenterade ett ärende och hur de systematiskt hade jobbat i det specifika ärendet utifrån
Signs of safety. Den presentationen finns också dokumenterad och är utlagd på YouTube.
Ett annat exempel är familjerätten som utbildar Domstolsverket i en fördjupningskurs för familjemål
för domstolshandläggare.
Lika viktigt som att dela med sig av sina egna goda exempel, lika viktigt är det med
omvärldsbevakning och att ta del av andra verksamheters goda exempel på verksamhetsutveckling.
Familjerätten beviljades under 2017 MUST-medel från staden för att genomföra ett studiebesök i
Malmö för att inhämta framgångsrika arbetssätt från två olika kommuner.
En av de biträdande enhetscheferna inom vår enhet har startat en Facebook-grupp på temat goda
exempel, där verksamma inom barn och ungdom i hela staden bjuds in löpande. Syftet är att erbjuda
ett forum där idéer kan spridas.
Vi har ofta kontakt med våra grannstadsdelar kring gemensamma frågor. Ett exempel är kontakt med
Rinkeby-Kista för att ta del av deras framarbetade material kring lokal uppföljning av den interna
öppenvården.
Förbättringsteamet har gjort studiebesök och haft kontakt med kollegor i andra kommuner inför
kunskapsinhämtningen kring intensivvårdsutredningar, en metod som prövats bland annat i Mölndal
och Sundbyberg.
Inom avdelningen för Individ och familj har enhetschefer infört månadsuppföljningar. Vi delar då
goda exempel av varandra utifrån presentation av våra månatliga uppföljningars resultat och analyser
av dem.
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