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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Dag Helin

Vera Josefsson

Sammanfattning
BIF-gruppen (Barn i fara) är en tvärprofessionell konsultgrupp med barnpsykiatrisk,
social och juridisk specialkompetens som är ett verksamhetsstöd till
stadsdelsförvaltningarna i arbetet med de mest utsatta barnen.
I rapporten redovisar BIF-gruppen sina konsultationer under åren 2001-2002.
Förvaltningen har för avsikt att återkomma med ett förslag om BIF-gruppens
framtida omfattning i samband med socialtjänstnämndens uppdrag att återkomma
med förslag om tillskapande av ett kunskapscentrum för utveckling av strategier och
metoder i stadsdelsnämndernas arbete med barn som far illa.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid staben för utredning och projekt.
Bakgrund
BIF-gruppen (Barn i fara) är en tvärprofessionell konsultgrupp med barnpsykiatrisk,
social och juridisk specialkompetens. Gruppen har funnits inom Stockholms
socialtjänst sedan 1983 och är en gemensam resurs för stadsdelsförvaltningarna.
Mottagning för konsultation erbjuds under en dag varje månad. Verksamheten
omfattar konsultationer i komplicerade barnärenden inom individ- och
familjeomsorgen.
Gruppens juridiska och sociala kompetens tillhandahålls av social- och skoljuridiska
enheten respektive socialtjänstförvaltningens stab inom ordinarie verksamheter. Den
barnpsykiatriska delen finansieras av socialtjänstnämnden inom ramen för de medel
som är reserverade för utbildning mm. till stadsdelsförvaltningarna.
BIF-gruppen redovisar i sin rapport konsultationer under åren 2001-2002.
Förvaltningens synpunkter
I samband med att socialtjänstnämnden 2003-09-23 beslutade om reviderade riktlinjer
för barn och ungdomsutredningar uppdrog nämnden åt socialtjänstförvaltningen att
återkomma med förslag om tillskapande av ett kunskapscentrum för utveckling av
strategier och metoder i stadsdelsnämndernas arbete med barn som far illa.
För att skapa likvärdighet i bemötande och bedömningar när barn far illa behövs i
staden ett centrum för kunskapsutveckling på området för att bevaka forskning och
erfarenheter samt ge fortbildning och konsultation. Socialtjänstförvaltningens stab,
BIF-gruppen samt social- och skoljuridiska enheten inom juridiska avdelningen
erbjuder idag stadsdelsförvaltningarna viss utbildning och konsultation och biträde vid
domstolar. BIF-gruppen är till sin omfattning en liten verksamhet men den bedöms
utgöra ett viktigt verksamhetsstöd till stadsdelsförvaltningarna i arbetet med de mest
utsatta barnen. Stadens stödresurser behöver dock samordnas bättre och utvidgas.
BIF-gruppen bedrivs idag utan särskild finansiering och en förutsättning för att
möjliggöra en utvidgning är att verksamheten avdelas särskilda medel.
Förvaltningen har för avsikt att återkomma med ett förslag om BIF-gruppens framtida
omfattning i samband med uppdraget att se över de behov av kunskapsutveckling och
stöd som stadsdelsförvaltningarna behöver för att kunna motsvara de kompetenskrav
som lagstiftningen ställer.
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