
Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Regional och lokal nivå
SKL:s förslag SKL:s aktivitet Pågående arbete regionalt Nya förslag regionalt

Uppdraget

SKL ska verka för att ge kommunerna stöd i att utveckla och 

implementera kommunala eller regionala expertteam för 

konsultation i barnskyddsärenden.



Placeringar utanför hemmet

SKL ska verka för att staten gör en samlad översyn av 

mottagandet av ensamkommande barn. Det behövs närmare 

samverkan  kommunerna och landstingen kring planeringen och 

det praktiska mottagandet. Statliga myndigheter som IVO, 

Socialstyrelsen, Migrationsverket och Skattemyndigheten behöver 

förtydliga och koordinera sina respektive uppdrag, mellan 

varandra och mellan kommunerna. Migrationsverket måste 

utveckla anknytningskriterier som ligger till grund för 

kommunanvisningarna. IVO måste påskynda tillståndsgivningen 

för nya HVB. Placeringsformerna för de ensamkommande barnens 

boende och omsorg behöver bli mer flexibla och anpassade till 

barnens individuella behov och förutsättningar, exempelvis 

stödboende och boende med studier på folkhögskola.

SKL för en intensiv intressebevakning 

och driver frågan om bättre och 

samordnat mottagande gentemot 

regering och myndigheter. SKL har tagit 

fram en regelförenklingslista om 

laglättnader bla snabbutredning av 

familjehem. SKL har webb-möten 1 

gång/månad om ensamkommande och 

handlingsplanen. Fortsatt 

intressebevakning enligt ovan om att 

staten bör ta ett större initialt ansvar 

under asyltiden för en jämnare 

fördelning mellan kommunerna, 

utveckla bättre stöd för att bedöma 

anknytning, utveckla folkhögskolespåret, 

bevaka SKL:s regeländringslista. Inom 

detta fält pågår mycket arbete lokalt och 

regionalt. 

FoUrum har tidigare gjort två 

fördjupade studier om 

mottagandet av 

ensamkommande. Förslag finns 

om att initiera ytterligare en 

fördjupad studie om hur 

integrering i samhället har lyckats 

för dem som varit här i några år?

SKL ska verka för att staten ger fortsatt stöd till regional 

samverkan via de regionala stödstrukturerna kring 

familjehemsvården.

SoS har ett särskilt uppdrag att arbeta 

med dessa frågor. SKL bevakar arbetet.

*Gemensam rekrytering och utbildning av 

familjehem - Familjehemsresursen                                           

*Inlärning för placerade barn, Paired reading 

och Letterbox Club                         *Hälsa för 

placerade barn, överenskommelse om 

hälsoundersökning och specialistvård              

*Kvalitet och upphandling av HVB-vård         

*Brukarstyrd brukarrevision om stöd till 

föräldrar med placerade barn 

SKL tillhandahåller utbildning i upphandling av privat verksamhet 

som förmedlar familjehem.

SKL ska uppdatera handboken om 

upphandling av HVB där även 

konsultentstödd familjehemsvård ska 

ingå. Efter revidering ska utbildning 

anordnas. Läggs in i VP 2016. Arbetet 

kommer att våren 2016, och 

revideringen kommer att pågå hela 

2016, utbildning 2017.

Gemensam upphandling av 

konsultentstödd familjehemsvård

Organisation



SKL sprider och diskuterar tillsammans med kommunerna de 

centrala budskapen i studien Stabilitet som kompetensstrategi för 

social barn- och ungdomsvård. Budskapen gäller till exempel 

sambanden mellan stabilitet och omorganisationer och 

sambanden mellan stabilitet och bemanning, när det gäller 

antalet handläggare och arbetsledare. Studien replikeras 2016.

SKL har sammanfattat resultaten i 

handlingsplanens kortversion som ett 

första led i spridningen. SKL sprider 

resultaten som diskuteras vid 

länsdialogerna om handlingsplanen. 

Resultaten fortsätter spridas vid 

regionala/lokala konferenser. 

Replikeringen av studien skjuts upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Arbetstyngdsmätning fortgår i intresserade 

kommuner varannan månad. 

Sammanställningar görs på kommunal och 

regional nivå.                                                

Arbete för att ta fram en modell för 

traineeprogram för socionomer.                              

Två av länets kommuner kommer troligen 

att få vara med i ett projekt för minskad/mer 

effektiv dokumentation initierat av SoS, SKL 

och socialdepartementet. Övriga kommuner 

får skugga.

*Arbeta mer med familjers 

delaktighet                   

*Organisationsfrågor

SKL stödjer kommunerna att lyfta frågan om bemanningsföretag 

och de inhyrda socialsekreterarnas roll.



SKL stödjer användningen och uppföljningen av kommunernas 

arbetstyngdsinstrument

Arbetstyngdsmätning fortgår i de flesta av 

länets kommuner varannan månad. 

Sammanställningar görs på kommunal och 

regional nivå.

Förslag finns om att 

kvalitetssäkra modellen 

tillsammans med SKL och Gbg.  

Hur kan vi använda mätresultatet 

på fler sätt?

SKL stödjer arbetsgivare att utveckla arbetet inom 

myndighetsutövningen, till exempel genom att ge handläggare 

och arbetsledare möjlighet till varierade arbetsuppgifter i 

avlastningssyfte.

SKL visar och sprider exempel som skildrar vardagsnära och 

framgångsrikt socialt arbete. Syftet är att ge allmänheten en 

bättre förståelse för den sociala barn- och ungdomsvårdens 

komplexa uppdrag, genom realistiska bilder av vad den sociala 

barn- och ungdomsvården kan uppnå.

Går det att arbeta mer proaktivt 

mot media tillsammans i länet?



Utbildning och yrkesintroduktion

SKL ska verka för att Socialstyrelsen i sitt regeringsuppdrag om 

kompetensutveckling inom myndighetsutövningen för den sociala 

barn- och ungdomsvården tar fram ett ändamålsenligt 

yrkesintroduktionsprogram samt högskolekurser för handläggare 

och arbetsledarutbildning. SKL fortsätter bevaka att regeringen tar 

fram förslag till en vidareutbildning på avancerad nivå för 

handläggare och arbetsledare.

Introduktionskurs genomförs varje termin                                                                    

Fortsatt kompetensprogram för 

socialsekreterare med längre erfarenhet

*Introduktionsprogram/kompete

nsstege för arbetsledare?            

*Starta yrkeshandledning i grupp 

för dem som gått 

introduktionskursen.                               

SKL ska verka för att Socialstyrelsen i sitt regeringsuppdrag tar 

fram utbildningsmaterial till nya BBIC utformar detta på ett 

ändamålsenligt och användarvänligt sätt. SKL bevakar att 

regeringsuppdraget samordnas med ovanstående uppdrag.

SKL har tagit fram ett 

implementeringssöd med 

webbutbildningar för "nya" BBIC.

Implementering av "nya" BBIC enligt 

regional implementeringsplan, med hjälp av 

SKL:s implementeringsstöd.

SKL ska stödja arbetsgivare i arbetet med att möjliggöra för 

handläggare och arbetsledare att få tid och förutsättningar att 

genomföra introduktions- och vidareutbildningar.

SKL ska arbeta för att lyfta fram och sprida goda exempel på hur 

kommunerna kan arbeta med kompetensförsörjning.

SKL stödjer arbetsgivaren för att utveckla handledningen som ett 

stöd till arbetsledare och mentorer.

Bygga upp ett koncept med 

mentorskap/handledning till 

arbetsledare. Ihopkopplat med 

introduktionsprogram/kompeten

strappa för arbetsledare.



Forskning och utveckling

SKL ska verka för att staten ger utvecklingsstöd och samordnar ett 

urval kommuner för att testa och utvärdera nya arbetssätt som 

syftar till att åstadkomma stabilitet i myndighetsutövningen, 

pröva nya arbetssätt som syftar till att utveckla tvärprofessionellt 

arbete inom social barn- och ungdomsvård, inom såväl 

serviceinsatser som myndighetsutövning.

FIFA-projektet

SKL stödjer kommuner samt regionala stödstrukturer och FoU-

enheter i ett långsiktigt utvecklings- och utvärderingsarbete för att 

implementera modeller för att stärka barns delaktighet.

*Införande av Västernorrlandsmodellen i länet,                                        *SKL:s brukarenkät eller andra 

modeller för delaktighet                                        

*Jobba med försök till större 

delaktighet i det ordinarie 

arbetet.

SKL ska verka för att regeringen ger fortsatt stöd till systematisk 

uppföljning

*Uppföljningssystemet för EKB som 

utvecklats i länet                                                                        

*ÖJ                                                                              

* Statistik om antal placerade barn och 

sammanbrott                                          

*Nyckeltal                                                      

*Införa gemensam mätning av 

kvalitetsindikatorer                              

*Gå igenom ett antal nyckeltal 

som vi koncentrerar mätning och 

analys kring                                                    

* Utbildning i MOS

SKL ska verka för att staten ger fortsatt stöd till de regionala 

stödstrukturerna för utvecklings- och förbättringsarbete. SKL 

verkar också för att staten bevakar frågan om behovet av 

nationell förvaltning och uppdatering av utbildningsmaterial och 

bedömningsinstrument.


