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Socialtjänstnämndens beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna för
kännedom.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Bakgrund
I december 2007 överlämnades uppdraget att göra en ”genomlysning av Stockholms
samlade insatser för barn som far illa” till socialtjänstförvaltningen. Enligt uppdraget ska
översynen genomföras i två delar. ”Den första bör bestå av en fyllig kartläggning av
omfattningen, karaktären och kvaliteten i de samlade insatserna för barn som far illa.
… Denna kartläggning syftar i första hand till att ge ett tydligt helikopterperspektiv på
Stockholms samlade socialtjänst för utsatta barn.”
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”.
Socialtjänstförvaltningen tillsatte BUSS-utredningen (BarnUppdraget i Stockholms
Socialtjänst) att genomföra uppdraget. Vid socialtjänstnämndens sammanträde i mars
2008 fastställdes utredningsplanen, som bl.a. innehöll en kartläggning med syfte att
beskriva den sociala barn- och ungdomsvården vid Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar.
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Kartläggningen skulle bestå av inhämtande av uppgifter från Paraplysystemet samt enkät
till och besök hos barn- och ungdomsenheterna vid samtliga stadsdelsförvaltningar.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid Staben för utredningar och projekt inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor.

Sammanfattning
Det handlar om betydande volymer av olika typer av barnavårdsärenden som handläggs
vid Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar. Totalt inkom nästan 10 000 anmälningar om
barn som far illa eller riskerar att fara illa år 2007.
BUSS-utredningen har tagit in och bearbetat statistik från Paraplysystemet1, genomfört en
studie vid stadsdelsförvaltningarna av anmälningar som inte föranlett utredning, uppdragit
åt extern konsult att genomföra en ekonomisk analys och genomför en studie av barn som
lämnat familjevård 2007, vilken kommer att presenteras i slutrapporten. Därutöver består
kartläggningen av en enkät med uppföljande besök hos stadsdelsförvaltningarnas barnoch ungdomsenheter/motsvarande.
Kartläggningen är i första hand en kvantitativ beskrivning av Stockholms sociala
barnavård med fokus på anmälningar och övrig inkommen information, utredningar,
insatser och personal.
Utredningens uppfattning är att de ansvariga inom stadens barn- och ungdomsvård ger ett
starkt intryck av professionalism, engagemang, ansvarskännande och besitter stor kunskap
inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsutövningen fungerar väl sett ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. Det är dock allvarligt med den emellanåt höga
arbetsbelastningen och den stora skillnaden i handläggning och utbud av insatser mellan
stadsdelsförvaltningarna.
BUSS-utredningen kommer nu att övergå till en analysfas, i nära samverkan med
sakkunniga vid stadsdelsförvaltningar och annan expertis. Inriktningen är att studera
resultaten från kartläggningen för att få underlag till beslut om önskvärda förändringar i
verksamheten.
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