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Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS
Förslag till utredningsplan
(3 bilagor)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner utredningsplanen.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2008 uppdrogs åt socialtjänstnämnden att ”Genomföra
en översyn gällande stadens mål, riktlinjer, insatser, kvalitetssäkring och uppföljning
gällande arbetet med barn och ungdomar i behov av vård och stödinsatser”.
Socialtjänstnämnden överlämnade vid sammanträde den 10 december 2007
förvaltningsuppdraget ”Genomför en genomlysning av Stockholms samlade insatser för
barn som far illa” till socialtjänstförvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Sammanfattning
I förvaltningsuppdraget sägs att översynen ska omfatta hela kedjan av insatser och att den
ska genomföras i två delar. Först ska en fyllig kartläggning av omfattningen, karaktären
och kvaliteten i de samlade insatserna för barn som far illa genomföras. Den bör dels
fokusera på tydliga styrkeområden, dels på Stockholms allvarligaste svagheter. Därefter
ska utredningen fokusera på förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter. Denna del
bör beskriva potentialen i implementering av nya modeller, i systematiskt utvecklings–
och utbildningsarbete, i manualbasering och lika behandling över hela staden, i
kvalitetsuppföljning och i bygget av tydliga kompetenscentra.
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I bifogad utredningsplan redovisas upplägget av utredningen. Sammanfattningsvis
kommer utredningen att inledas med en kartläggning som syftar till att beskriva den
sociala barn- och ungdomsvården i Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar. Kartläggningen
består av inhämtande av uppgifter från paraplysystemet samt enkät till och besök hos
barn- och ungdomsenheterna vid samtliga stadsdelsförvaltningar. Resultatet av
kartläggningen kommer att redovisas till socialtjänstnämndens sammanträde den 18
september 2008 och ventileras vid ett seminarium för stadsdelsförvaltningarnas barn- och
ungdomspersonal i oktober 2008.
Därefter kommer utredningen att fokusera på tänkbara utvecklings- och
förbättringsområden. Redan nu står det klart att t.ex. familjevården är ett sådant område.
En slutrapport med förslag till övergripande förändringar av riktlinjer, arbetsmodeller,
styrsystem och organisationsformer lämnas till nämnden under våren 2009.
Bilagor
1. Förslag till utredningsplan
2. Tidsplan för utredningen
3. Förvaltningsuppdrag ”Genomför en genomlysning av Stockholms samlade
insatser för barn som far illa”

