A
B
C
D
E

Staben
S

TJÄNSTEUTLÅTANDE

O C I A LT J Ä N S T F Ö RVA LT N I N G E N

:
SID 1 (3)

Handläggare: Gunilla Olofsson
Tfn: 08 - 508 25 605

04-09-15

Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan till kompetensfonden om medel för utbildning kring
”De glömda barnen”.
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden ansöker om medel från kompetensfonden enligt bilagda förslag
till ansökan.
Dag Helin
Vera Josefsson
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Bakgrund
Socialtjänstnämnden överlämnade den 24 mars 2004 en skrivelse till socialtjänstförvaltningen om ”de glömda barnen”, från Karin Rågsjö (v), Monika Lindh (s) och
Christer Öhgren (mp). I skrivelsen påtalas betydelsen av att utifrån ett barnperspektiv
uppmärksamma barn till missbrukare och barn till föräldrar med psykiska
funktionshinder samt behovet av att ge dessa barn redskap för att klara sin vardag. En
förutsättning är att samtliga stadsdelar har tillgång till barngrupper eller annan
verksamhet med inriktning att stödja barnen. Socialtjänstnämnden gav
socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bland annat utreda eventuella utbildningsbehov
samt hur samverkan med andra aktörer kan bidra till att förstärka insatserna för barnen
ur ett helhetsperspektiv. Socialtjänstförvaltningens bedömning var att det är angeläget
med en utbildning i hur man kan ”upptäcka” barn till missbrukare, barn till psykiskt
funktionshindrade och barn som lever i våldsutsatta familjer samt hur livssammanhangen
ser ut för dessa barn och ungdomar, för att kunna erbjuda hjälp i ett tidigt skede och
därmed förhindra att barnen utvecklar omfattande egna problem. Socialtjänstnämnden
beslutade den 24 augusti 2004 att förvaltningen skulle återkomma med ett förslag till
ansökan till kompetensfonden vid nämndens septembersammanträde.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom staben för utredning och projekt.
Socialtjänstförvaltningens förslag
Kunskapen och förståelsen behöver ökas, för att hjälp ska erbjudas i ett tidigt skede för
barn till missbrukare, barn till psykiskt funktionshindrade och barn som lever i
våldsutsatta familjer och därmed förhindra att barnen utvecklar omfattande egna
problem. Förvaltningen föreslår därför en bred utbildningssatsning enligt nedanstående.
Syfte
Utbildningens huvudsyfte förslås vara att öka kunskapen om utsatta barn och ungdomars
levnadsvillkor och hur dessa villkor kan förbättras. Fokus bör ligga på barns utsatthet
orsakat av föräldrars drogmissbruk, psykiska funktionshinder eller våldsproblematik.
Utbildningen kan dessutom vara ett led i uppbyggandet av lokala nätverk med
nyckelpersoner från olika verksamheter inom stadsdelarna och med externa
samarbetspartners.
Utbildningen föreslås bestå av två delar:
• Del 1: Utbildning till personal inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter, skola
och fritidsverksamhet som inom sina verksamheter möte barn och unga samt deras
föräldrar.
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•

Del 2: Utbildning i barnperspektiv riktat till personal inom socialpsykiatrin och
allmänpsykiatrin samt missbrukarvården och beroendevården.

Genomförande
Inledande kontakter har tagits med några verksamma externa aktörer, organisationen
Hela människan/Fryshuset, Vändpunkten vid Ersta diakonisällskap, Källan samt
utbildare inom Rädda barnen/Ersta-Sköndal, som alla förklarat sig intresserade av att
medverka i utbildningsprojektet.
Utbildningsprojektet bör kopplas till övriga insatser som avser att förstärka
barnperspektivet inom kompetensfondens kompetensutvecklingsstrategi för Individ- och
familjeomsorgen.
Under hösten kommer ett kompetensfondsprojekt att startas kring genomförandet av
BUS - policyn (BUS= barn och ungdomar med behov av särskilt stöd från såväl
kommunen och landstinget). Projektet syftar bland annat till att öka kunskapen om
målgrupperna för BUS och få till system för fungerande samverkan inom staden och med
landstingets olika specialistverksamheter. Projektet kring genomförandet av BUSpolicyn drivs av Kista stadsdelsförvaltning med medel från kompetensfonden och en
projektledare har anställts för att utforma utbildningen. Projektet kommer att starta med
ett försöksprojekt i en region i staden för att utveckla en modell som sedan ska
genomföras i hela staden.
Utbildningsdel 1 föreslås samordnas med och komplettera ”BUS- projektet”.
Personalgrupperna som man vill nå med utbildningsinsatserna sammanfaller till stor del.
De barn och ungdomar som BUS- policyn omfattar, kan delvis innefatta målgrupperna
för nämnda utbildningsdel.
Inom kompetensfonden pågår också ett projekt som riktar sig till personal inom stadens
socialpsykiatri och landstingets allmänpsykiatri. Projektet drivs av kompetensfonden och
en projektledare än anställd för att utforma utbildningen.
Utbildning kring barnperspektiv inom detta område föreslås samordnas med och
komplettera denna utbildningssatsning.
Utbildning kring barnperspektiv bör också ges till personal inom stadens missbrukarvård.
Något projekt inom missbrukarvården finns dock för närvarande inte som naturligt knyter
an till dessa frågor. Eventuellt kan samordning ske med det utbildningsprojekt som ska
genomföras av kompetensfonden under våren 2005 och som riktar sig till personal som
arbetar med s.k. dubbeldiagnoser. I annat fall får separata föreläsningar anordnas.
Organisation
För att genomföra ovanstående förslag till utbildningssatsning krävs att
stadsdelsförvaltningarna involveras i planerandet. Ansvaret för hjälp till utsatta barn och
ungdomar ligger på stadsdelsnämnderna. Någon tid till att förankra förslaget har dock
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inte funnits, varför förvaltningen vill återkomma efter diskussion med
stadsdelsförvaltningarna.
Beräknade preliminära kostnader
Ansökningen avser kostnader som omfattar utbildning till samtliga
stadsdelsförvaltningar. Utgående från ovanstående högst preliminära beräkningar
kommer totalkostnaderna att uppgå till ca 4 mkr.

