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Interpellationssvar till Per-Olof Bladh, V -  
Vad kan Landstinget göra för barn som far illa?  
I Landstinget har en handlingsplan utarbetats för att omsätta Barnkonventionen i 
praktisk handling. Barnkonventionen ställer krav på en god barnkompetens hos 
alla landstingsanställda, att ha med barnperspektivet i planering och att utveckla 
barns inflytande i våra verksamheter.Ett sådant förhållningssätt sätter det enskilda 
barnet eller barn som grupp i fokus vid beslut eller åtgärder vilket innebär att 
utsatta barns situation på ett systematiskt sätt tidigt kan upptäckas och åtgärdas. 
 
I sammanställningen som följer redovisas olika arbetsformer, grupper och 
metoder och riktlinjer inom landstinget för att upptäcka och stödja barn som har 
utsatts för våld eller riskerar att fara illa till. Detta uppdrag bygger på samverkan 
och goda nätverk och gäller alla verksamheter inom landstinget som möter barn 
och familjer.  
 
Mödra- och barnhälsovården ska värna barnets uppväxt i en trygg miljö såväl 
fysiskt, psykiskt och socialt genom förebyggande och tidiga insatser samt 
uppmärksamma och handlägga eventuella problem som uppkommer. 
Särskilt kan nämnas hembesöken, spädbarnsverksamheten i länet samt de 
riktlinjer som nyligen tagits fram i bred samverkan ”Föräldrar i behov av särskilt 
stöd under graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap”. 
 
En samrådsgrupp för sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel finns i 
varje sjukvårdsområde med representanter för socialtjänst, polis, åklagare, 
barnpsykiatri, barnmedicin och gynekologi. 
 
Barndialogen är en arena för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget i 
Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer. Här ingår ”Barn 
och omsorgssvikt” och ”Barns psykiska hälsa” som viktiga delar. 
 
Ett flertal utbildningar om barnmisshandel och anmälningsförfarande till olika 
personalgrupper och medaktörer har genomförts under 2010 och pågår 
återkommande. 
 
Uppdraget för Länsgruppen ”Övergrepp mot barn” är bl a att årligen revidera 
handläggningsråd och vårdrutiner vid övergrepp mot barn och genomföra 
utbildning rörande övergrepp mot barn. Gruppen har representanter från polis, 
länsstyrelse, sjukvård, socialtjänst, tandvård och åklagarmyndighet. 
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Den s k MIO-gruppen (MIO står för "Misshandel och omsorgssvikt") har bildats 
för att hitta enkla rutiner och hjälpa till vid misstanke om barnmisshandel. Här 
finns representanter från barn-, kirurg-, ortoped-, röntgen-, ögon- och 
öronklinikerna. Ett aktuellt förslag från medicinsk programgrupp barn är att 
tillskapa en grupp i varje sjukvårdsområde. 
 
Barn som anhöriga till svårt sjuka föräldrar (psykiskt och somatiskt) 
uppmärksammas genom våra Barnombud som nu finns på de flesta vårdenheter. 
 
Viktiga insatser som genomförts mot kvinnlig könsstympning redovisas i ett annat 
yttrande vid dagens fullmäktigemöte. 
 
PM för handläggning ”Barn som riskerar att fara illa” samt ”Barnmisshandel och 
barn utsatta för sexuella övergrepp” finns framtaget inom barn- och ungdoms-
medicinska kliniken, länssjukhuset Ryhov. 
 
Kommunerna Jönköping och Eksjö deltar tillsammans med landstinget i ett 
nationellt projekt ”Modellområde psykisk hälsa barn och unga”. Planering för 
spridning i länet efter projekttidens slut pågår med omfattande utbildningsinsatser. 
I detta kommer Barndialogen att spela en viktig roll. Nyligen erhöll modell-
området en utmärkelse från Sveriges Kommuner och Landsting - SKL med 
motivering: 
 
”Pristagarna har tillsammans långsiktigt och envist strävat efter att skapa en 
välfungerande samverkan mellan aktörer inom landsting och kommun, 
frivilligsektor, forskning m fl. Särskilt värt att uppmärksamma är det 
framgångsrika arbetet med att skapa strukturer för gemensamt beslutsfattande  
– en helt avgörande framgångsfaktor för effektiv samverkan”. 
 
Barndialogen har uppmärksammats som ett exempel på positiv verksamhets-
utveckling i samband med en framtidskonferens arrangerad av SKL i januari i år. 
 
Samtliga kommuner, åklagarkammaren, polismyndigheten och landstinget 
tillfrågades under april-maj 2009 om medverkan i upprättandet av Barnahus. 
Landstinget och 11 kommuner ställde sig bakom förslaget och vissa förbehåll 
framkom från åklagarkammaren och polismyndigheten. Läns-LAKO beslutade att 
de parter som ville skulle fortsätta planeringen och utformningen av Barnahus och 
då beakta de synpunkter som framkommit från de tillfrågade myndigheterna. 
Denna planering har ännu inte påbörjats. 
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Mycket arbete pågår, som framgår ovan,  för att förbättra barn och ungas villkor 
och vård. I budget 2011 lyfts barnkonventionen och handlingsplan fram och 
barnens behov kommer att vara en utgångspunkt även i arbetet med budget inför 
2012 och flerårsplan 2013-2014. 
 
 
 
Peranders Johansson 
Landstingsstyrelsens ordförande 


