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PROGRAM
Registrering från 08.30
09.30-9.45: Inledning
Lokal representant och Cecilia Grefve hälsar välkomna och presenterar dagens program. Utöver de parallella
seminariepassen kommer de nio pågående regeringsuppdragen som har bäring på förbättringsresan att lägesrapporteras i
plenum. Moderator för dagen presenteras.
09:45-10.45: Presentation av arbetet med regeringsbeslut
SKL med flera berättar om ”Mer tid för barn och unga genom förbättrad dokumentation – ett utvecklingsarbete i 30
kommuner”, ”Ökad delaktighet för barn och unga genom taligenkänning – en teknisk lösning testas i tre kommuner” och
”Att öka medskapandet inom den sociala barn- och ungdomsvården”.
10:45-11:00: Kaffe
11:00-12:10: Presentation av arbetet med regeringsbeslut
Socialstyrelsen, Skolverket med flera berättar om ”Tidiga och samordnade insatser”, ”Säkra skolgång för barn och unga
som är placerade – utveckling av SiSam”, ”Analys av om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag även bör
omfatta den sociala barn- och ungdomsvården” och ”Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning över
kommungränserna inom den sociala barn- och ungdomsvården.”
12:10-13:00: Lunch
13:00–13.40: Seminarium
13.50–14.30: Seminarium
14.30–14:50: Fika
14.50–15.30: Presentation av arbetet med regeringsbeslut
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Växjö kommun och Linnéuniversitetet berättar om ”Tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och
ungdomsvården”. Uppsala kommun tillsammans med Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR om arbetet
med ”För att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten”.
15.30–16.30: Avslutning av nationell samordnare och politik
Cecilia Grefve sammanfattar förbättringsresan och för samtal med politisk representation om områden som kommer att
finnas med i slutrapporten som ska lämnas till regeringen 15 december 2017. Den politiska representationen kommer att
variera på de olika orterna av barn-, äldre- och jämställdhetsminister, statssekreterare och politiskt sakkunnig.

Seminarier i Linköping
Block 1
Seminarium 1: Linköping (40 min)
Familjelotsen – metodutveckling i samverkan
Familjelotsen är ett samverkansprojekt mellan fyra olika nämnder i Linköping som syftar till att utveckla metoder för att
kunna ge bättre stöd till familjer med sammansatta behov. Målgruppen är familjer som har barn i grundskoleåldern, är
aktuella inom socialtjänsten och där en eller flera i familjen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I projektet får
familjer stöd av den nya funktionen familjeombud som arbetar på uppdrag av familjerna och med att utforma och
samordna insatser så att familjens situation förbättras.

Seminarium 2: Jönköpings högskola (20 min) och Katarina Åslund, 1:e
socialsekreterare med mångårig erfarenhet av samtal med barn. (20 min)_
Samarbete och samverkan där alla är vinnare!
Exempel på lyckat samarbete mellan socionomprogrammet Högskolan i Jönköping och socialtjänsterna/kommunerna i
framförallt Jönköpings län. Ett samarbete som består av gemensamt framtagen VFU-kurs i myndighetsutövning, att
studenterna har kontaktpersoner/kommuner under de två första åren, att verksamma socialarbetare ingår som
sakkunniga i undervisning och examinationer och som samtalsledare i momentet PPU (personlig och professionell
utveckling), ett nära samarbete mellan kommuner och högskola vad gäller VFU och mycket mer. Presentationen kommer
framförallt att inrikta sig på kursen i myndighetsutövning.
ISA-modellen – gör barn delaktiga och medskapande i samtal
ISA är en modell där du på ett metodiskt sätt samtalar med barn genom att använda dig av ett interaktivt media med
bilder och animeringar i en given ordning och som genom sitt upplägg lockar fram hög grad av delaktighet från barnets
sida. Modellen som är förankrad i BBIC:s behovsområden är tidsbesparande och effektiv, då informationen från barnet
nedtecknas direkt på dator och/eller visas via projektor på väggen.

Seminarium 3: Karlskrona (20 min) och Forskningscirklar (20 min)
Med en salutogen metod och modern teknik tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.
Karlskrona – nominerad till Årets digitaliseringskommun, berättar om satsningar och framtidstro. Nu testas ett nytt
arbetssätt för barn- och ungdomsvården. En metod och innovation som sprungit ur Familjehemsvårdens egna behov.
Metoden syftar till att med hjälp av tydlig struktur på samtalen stärka barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård
och ge barnet reell möjlighet att påverka sin livssituation. Metoden ger barnets socialsekreterare kunskap om barnets
känsla av sammanhang, anknytning och trygghet och bidrar därmed till att barnet ska få rätt stöd och hjälp. Genom att
använda metoden och den digitala tekniken frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen och bidrar även till
systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå.
Varför behövs forskningscirklar om barns delaktighet – Gör vi inte redan det här?
Under perioden 2015-2017 har forskningscirklar för socialsekreterare genomförts i Sörmlands, Skånes, Östergötlands och
Stockholms län om barns och ungdomars delaktighet i ärenden som rör dem. Deltagarna har bland annat granskat det
egna arbetet när det gäller barns delaktighet och intervjuat barn eller ungdomar som har, eller haft, kontakt med
socialtjänsten. Deltagare och chefer inom IFO har besvarat enkäter vid cirkelns början och vid forskningscirkelns slut.
Representanter kommer att presentera hur man kan bedriva ett framgångsrikt forskningscirkelarbete inom detta område
och redovisa preliminära resultat av enkätsvaren, samt positiva förändringar, eller tendenser till förändringar när det gäller
ökad delaktighet för barn och ungdomar i de kommuner/stadsdelar som haft deltagare i forskningscirklar.

Seminarium 4: Västerås (20 min) och Örebro (20 min)
En inte helt snabb och spikrak utveckling
Går det att förmå en organisation att arbeta med kvalitet samtidigt som bristen på medarbetare är skriande? Går det att
låta bli utifrån barns bästa och rättssäkerhet? Och när medarbetarna upplever arbetsbelastningen som tung och
pressande, kan man då få några att bli ambassadörer? Sakta men säkert….eller nästan säkert…..
Hur kan socialsekreterares arbetssituation förbättras? Ett exempel från Örebro kommun
• Transportörer för enklare transporter och avlastning av socialsekreterare. Transportörer utbildade inom området
har anställts för att avlasta socialsekreterare och förbättra arbetsmiljön. Socialsekreterare får nu mer tid till att sköta
kontakten med den enskilde.
• Administrativa tjänster som avlastning för socialsekreterare. Det administrativa stödet för socialsekreterare har
förstärkts för att underlätta och möjliggöra för socialsekreterare att fokusera på mötet med den enskilde.
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• Utplacering av socialkontor i stadsdelen Vivalla

Seminarium 5: Växjö (20 min) och Sundsvall (20 min)
I den positiva spiralen – konsten att behålla och rekrytera personal
Från många kommuner runtom i Sverige rapporteras idag om en hög arbetsbelastning med omfattande
personalomsättning som följd. Men hur gör man för att hitta en stabil arbetsgrupp i den sociala barn- och ungdomsvården
idag? Växjö kommun berättar om sitt långsiktiga arbete som resulterat i en stabil personalstyrka där trivsel är ett av
ledorden.
När det krisar som värst förkortar Sundsvall arbetstiden
Att i en situation med hög belastning, stor personalomsättning och stora rekryteringssvårigheter ge sig på att förkorta
arbetstiden kan te sig paradoxalt. Det är lätt att se risken att arbetsbelastningen ökar ännu mer, att man behöver springa
ännu fortare, för att klara sitt uppdrag på kortare tid. Eller kan man jobba på ett annat sätt och samtidigt skapa nya
positiva förutsättningar för arbetsvillkoren?
Representanter från Sundsvalls kommuns försöksverksamhet med förkortad arbetstid för socialsekreterare berättar om
sina erfarenheter. Vad har de lärt sig och hur går man vidare?

Seminarium 6: Upplandsbro (40 min)
”Min utredning” fokuserar på barnen – vad finns det att lära?
Vid utredningar av barns och ungdomars situation ligger fokus mestadels på att informera familjens vuxna om
processerna, snarare än de barn och ungdomar som utredningen faktiskt gäller. Nu har socialsekreterare inom
socialtjänsten i Upplands-Bro kommun tagit fram en modell som kallas ”Min utredning” för att öka barns och ungdomars
förståelse och delaktighet. Hur föddes idén till ”Min utredning”? Vad tycker barn och föräldrar om den?
Tillsammans med FoU-Nordväst ska utredningsmodellen nu följas upp. Med hjälp av andra kommuner jämförs skillnaden i
barns delaktighet mellan de som använder modellen och de som inte gör det.

Seminarium 7: Översyn av SoL (40 min)
Framtidens socialtjänst
Den nationella samordnaren för barn och ungdomsvården möter den särskilda utredaren Margareta Winberg för att
diskutera framtidens socialtjänst och hennes uppdrag att se över socialtjänstlagen.
Vad behöver vi göra för att få en socialtjänstlag som är begriplig för enskilda, blir enklare att tillämpa och som samtidigt
tydliggör professionens uppdrag, befogenhet och ansvar? Hur ser vi till att vi får en evidens- och kunskapsbaserad
socialtjänst i hela kedjan – förebyggande, utredning, utförande och uppföljning – utan att regelverket blir för krävande och
betungande och att det passar alla kommuner – små och stora, glesbygd och storstad.
Många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten fått ansvar för nya grupper, uppgifter och utmaningar som
ställer stora krav på kommunernas socialtjänst och på professionen. Hur möter vi dem?

Block 2
Seminarium 1: Akademikerförbundet SSR (20 min) och Finspång (20 min)
Goda villkor för goda möten
Lokalfackligt perspektiv på hur förbättrade arbetsvillkor kan stärka kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården.
Öppenhet, tillit och professionsutveckling är nycklarna!
Från politik till praktik – äntligen blev det av….
Säkerställande av alla barn och ungas skolgång är en framgångsfaktor! Välkomna på ett seminarium där ni får träffa
representanter från Finspångs kommun. De delar med sig av erfarenheter i sitt förbättringsarbete för att säkerställa
skolgången för barn och unga under placeringstid.

Seminarium 2: Motala (20 min) och Vetlanda (20 min)
Parenting Young Children, PYC.
Parenting Young Children, PYC, är ett hembaserat föräldrautbildningsprogram som syftar till att stödja inlärning och
utveckling av föräldraskapsförmåga hos personer med kognitiva svårigheter. Programmet är evidensinformerat och
framtaget i Melbourne i Australien. PYC togs till Sverige i ett forskning- och utvecklingsprojekt med Göteborgs Universitet
och fyra FOU-enheter i Sverige 2010. Idag förvaltas PYC av de fyra FOU-enheterna. Motala har med programmet kunnat
hjälpa familjer som vi tidigare inte hade redskap för att nå den framgång som vi gör idag med de familjer som är i behov av
ett anpassat stöd.
Barn i familjehem – hur upplever de sin situation?
Vetlanda berättar om sina erfarenheter av att utveckla systematisk uppföljning av barn som bor i familjehem. Du får veta
hur några få enkla frågor till barnen två gånger om året kan öka barnets medvetenhet om sin situation men även ge viktig
kunskap till familjehemmet, biologiska föräldrar och socialsekreteraren. Enhetschef Annemo Lyrén och hennes
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socialsekreterare delar med sig av sina erfarenheter. Positiva erfarenheter men även svårigheter och utmaningar med
systematisk uppföljning.

Seminarium 3: Flen (20 min) och Jönköping (20 min)
Nya strategier i arbetet med ensamkommande barn
Flens kommun har genomfört ett omfattande omställningsarbete med insatserna för ensamkommande barn utifrån
regeringens beslut om ändrade ersättningsnivåer som träder i kraft 2017. Fokus ligger på att ge ensamkommande barn det
stöd i livet de behöver till en kostnad baserad på de nya ersättningsnivåerna. Det innebär en omstrukturering av
kommunens egna HVB till stödboende och studentboenden, översyn av familjehem för denna grupp och erbjudande om
återvändande till den egna kommunen där det är möjligt. Detta kräver ett nära samarbete mellan boendena, utredande
enhet inom socialtjänsten och skolan. Vid seminariet berättar representanter från Flens kommun om sitt arbete med
detta.
Samverkan som gör skillnad
Jönköping har en struktur för samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur och fritid och regionen. Samverkanstrukturen är
robust och hållbar, har funnits i flera decennier och fungerar trots personalomsättningar och organisationsförändringar.
Samverkansstrukturen möjliggör och underlättar för start av gemensamma verksamheter och har varit en kraft i
mottagandet av ensamkommande barn.

Seminarium 4: Sollentuna (20 min) och FORTE (20 min)
Framtidens socialtjänst för barn och unga
Under år 2016 har projektet "Framtidens socialtjänst för barn och unga" pågått i Sollentuna Kommun. Projektet har drivits
av socialkontoret i samarbete med Gärdesskolan, Barn och utbildningskontoret och FoU Nordväst.
Genom att undervisa elever i skolan och genom en ny e-tjänst samt målgruppsanpassade sidor på kommunens hemsida
hoppas kommunen att både öka tillgängligheten till socialtjänsten och att barns och ungas kunskaper om socialtjänsten i
Sollentuna ska öka. Projektet har bland annat resulterat i en lärarhandledning om socialtjänsten för utbildning i
grundskolan och att kommunens hemsidor om socialtjänsten anspassats visuellt och språkligt för barn och unga. På
hemsidan finns en e-tjänst för barn och unga, där de kan skriva till socialtjänsten och få en direktkontakt med en
socialsekreterare.
FORTE
För att stärka kunskapsbasen inom socialtjänsten bedömer regeringen att det behövs en satsning på klient- och
praktiknära forskning i socialtjänsten, inklusive interventionsforskning, som bidrar till att öka nyttiggörandet av
kvalitetssäkrad kunskap. Satsningen ska stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från
brukare och anhöriga. Regeringen avser även att avsätta medel till en satsning på forskarskolor för att långsiktigt bidra till
kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten.

Seminarium 5: Barn som anhöriga (40 min)
”För familjerna är det en självklarhet” – ett samordnat, familjeorienterat arbetssätt vid missbruk i familjen
Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa, ofta med konsekvenser för hälsa, skolgång och livet
som vuxen. En förälders missbruksproblem påverkar alla i familjen, familjeklimatet, föräldrarnas psykiska hälsa,
föräldraskapet, vardagen och hur barnen mår. Alla i familjen får bättre stöd när socialtjänstens olika enheter arbetar
samordnat med ett barn-, föräldraskaps- och familjeperspektiv i utredningar och insatser. Många kommuner är igång med
att utveckla detta arbete – med goda erfarenheter!
Seminariet ger exempel på det konkreta utvecklingsarbetet i en kommun och beskriver även arbetet på nationell och
regional nivå.

Seminarium 6: Arbeta med stark psykisk påfrestning, sekundärtraumatisk stress
(40 min)
Fackförbundet Vision erbjuder ett seminarium om hur arbetsplatser kan arbeta för att undvika stark psykisk påfrestning för
medarbetarna inom socialtjänsten. Fokus ligger på Sekundärtraumatisk Stress (STS) även känt som Compassion Fatigue
eller empatitrötthet. Medarbetarna inom socialtjänsten är en av de yrkesgrupper som är mest utsatta för psykisk ohälsa till
följd av stress. Visions önskan är att stärka kunskapen om vad i det sociala arbetet som påverkar medarbetarnas utsatthet
för stark psykisk påfrestning och hur arbetsplatserna kan arbeta för att motverka det.
Föreläsare är Anna Krantz, leg. psykolog och psykoterapeut samt organisationskonsult vid S:T Lucas.

Seminarium 7: Tillitsdelegationen (40 min)
Ökat handlingsutrymme för socialsekreterare att använda sig av sitt professionella kunnande
Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården och Tillitsdelegationen diskuterar hur
medarbetares kompetens i större omfattning kan tas tillvara i kommuner och landsting, och inom socialtjänsten, för att
skapa välfärdstjänster med god kvalitet. Gemensamma frågor som dokumentations- och administrationskrav som
försvårar för välfärdens medarbetare att lägga tid på dem som kärnverksamheten är till för kommer att diskuteras. Frågan
om hur tillsynen i större omfattning kan bida till verksamhetsutveckling och lärande i verksamheterna berörs också.
Samordnaren och Tillitsdelegationen ser ett stort värde av dialog och ett samarbete på nationell nivå – tillsammans kan vi
bidra till större genomslag för välfärdstjänster med god kvalitet i offentlig sektor.
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