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Till socialtjänstnämnden

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö(v) och Jackie
Nylander(v) om överrepresentation av barn och
ungdomar med utländsk bakgrund
(1 bilaga)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Dag Helin

Tina Heinsoo

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor/staben.
Bakgrund
Socialtjänstnämnden behandlade 2007-11-22 en rapport från BIF-gruppen (Barn i
Fara), en tvärprofessionell konsultgrupp för stadsdelsförvaltningarnas IoF-enheter
i komplicerade barnavårdsärenden. Rapporten föranledde en skrivelse från Karin
Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v) om överrepresentation av barn och ungdomar
med utländsk bakgrund i de ärenden som BIF-gruppen hade konsulterats i. De vill
ge socialtjänstförvaltningen i uppdrag att dels kartlägga antalet barn och unga som
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under en viss period varit föremål för utredning i stadsdelsförvaltningarna, dels att
anordna en hearing om socialtjänstens barn för all berörd personal, bilaga 1.
Förvaltningens synpunkter
I rapporten om BIF-gruppens verksamhet under två år, 2004-2206, framkommer
det att en stor del av antalet barn som gruppen har konsulterats om var födda av
minst en utrikes född förälder. Dessa barn utgör inte ett genomsnitt av de barn som
har utretts totalt inom staden under denna period utan avser de barn som
stadsdelsförvaltningarna har valt att konsultera BIF-gruppen om. Dessutom kan
man av siffrorna utläsa att vissa stadsdelsförvaltningar har använt sig av
möjligheten till konsultation i mycket högre grad än andra varför underlaget inte
speglar förhållanden i staden som helhet. Materialet är för litet för att det ska gå att
dra några långtgående slutsatser om det, totalt 118 barn under en tvåårsperiod.
Ur befintliga system som Paraplysystemet kan man inte idag utläsa vilken
bakgrund ett barns förälder har och det skulle svårligen låta sig göras av både
etiska och lagliga skäl. Att det i BIF-gruppens rapport framstår som att majoriteten
av barnen har utländsk bakgrund härrör sig från uppgifter från berörda
handläggare vid konsultationen och är inte något statistiskt säkerställt underlag.
Detta hindrar inte att vissa grupper eller områden kan vara överrepresenterade när
det gäller socialtjänstens utredningar och insatser och utgör stora utmaningar för
det sociala arbetet.
Förvaltningen har ett pågående uppdrag att genomföra en översyn gällande arbetet
med barn och ungdomar. Utredningsplanen för det s.k. Barnuppdraget (BUSS)
godkändes på Socialtjänstnämndens sammanträde 2008-04-17. I uppdraget ingår
att stadens samlade arbete med både utredningar och insatser för barn och
ungdomar ska kartläggas och analyseras grundligt och de frågor som skrivelsen
väcker kommer att belysas inom ramen för utredningen. I uppdraget ingår också
att anordna ett större seminarium för berörd personal till oktober 2008.

