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Strategi barn och unga

STRATEGI BARN OCH UNGA
Utveckling av socialtjänstens
stöd till barn och unga

En öppnare socialtjänst
En viktig utgångspunkt i strategin är att socialtjänstens
stöd ska bli mer lättillgängligt. Det innebär att det ska
finnas fler öppna verksamheter dit familjer kan söka
själva. Syftet är att ge stöd i ett så tidigt skede som
möjligt för att motverka en ogynnsam utveckling hos
barn och unga.
Information om socialtjänstens arbete för barn och
unga kommuniceras ut till medborgarna i större
omfattning. Syftet är att sprida kunskaper om utsatta
barns situation och skapa ett ökat förtroende för
verksamheten.

Luleå socialnämnd 2014
En stark politisk vilja
De politiska styrsignalerna för området barn och unga
är tydliga, vilket fått sitt uttryck i programmet Alla
jämlika, som antogs av kommunfullmäktige
i maj 2013. Socialnämnden har initierat ett internt
utvecklingsarbete avseende barn och unga och en
strategi har tagits fram med utgångspunkt från
principerna i programmet.

Goda skolresultat som en övergripande verksamhetsidé

Övergripande syfte

Strategin utgår från barnkonventionen

Barn och ungas deltagande och resultat i skola/
förskola är en viktig skyddsfaktor och ska genomsyra
hela den sociala barnavården. Goda skolresultat blir
därigenom en viktig indikator för att omsorgen om
socialt utsatta och placerade barn håller en god kvalitet.

Barnkonventionens fyra områden; lika värde, liv och
utveckling, barns bästa och delaktighet, är styrande för
kommunens alla beslut. Det innebär att kommunens
verksamheter har en viktig roll när det gäller att
medverka till att barn och unga tillförsäkras goda
uppväxtförhållanden.

Genom den övergripande verksamhetsidén, goda
skolresultat, ses stödet till barn och unga som ett
gemensamt ansvar för sex berörda kommunala
förvaltningar. Syftet är att verka för ett gott liv för alla
barn i Luleå och skapa förutsättningar för att ge alla
likvärdiga möjligheter.

Strategins övergripande syfte är att utveckla och
förbättra socialtjänstens stöd till barn och unga och
deras föräldrar.
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Uppsökande arbete för små barn

En organisation för ständiga förbättringar

En mer utåtriktad och uppsökande barnavård införs. Det
sker bland annat genom ett aktivt uppsökande arbete
för barn i åldrarna 0 - 6 år i samverkan med förskola
och vårdgrannar. Syftet är att socialtjänsten får större
möjlighet att fånga upp utsatta barn i ett tidigt skede.

Alla olika delar av sociala barnavården ska
finnas definierade med tydliga uppdrag och
verksamhetsidéer. Med utgångspunkt från dessa
uppdrag ska sedan verksamhetsutveckling ske
kontinuerligt och på ett strukturerat sätt.
Principerna i Norrbus, överenskommelsen om
samverkan kring barn och unga mellan landstinget
och kommunerna i Norrbotten, ska generera tydliga
samverkansrutiner inom alla områden.

Stöd ges i barnets hemmiljö
När barn och unga behöver hjälp så ges stödet så långt
som möjligt i barnets hem. Faktorer i barnets omgivning,
det vill säga förskola, skola, fritidshem, föreningsliv,
nätverk etc. får en större uppmärksamhet. I akuta
situationer ska det finnas möjlighet för familjen att få
praktiskt stöd och tillsyn i hemmet, så att barnet kan bo
kvar och ändå tillförsäkras en trygg och säker miljö.

Följa upp resultat
Stor vikt ska läggas vid att följa upp socialtjänstens
insatser. Nyttan med insatserna ska utvärderas och
säkerställa att stödet till barn och unga förbättrar deras
livssituation. Även hur brukarna upplever kvaliteten
ska sammanställas på generell nivå och bli underlag för
vidareutveckling av verksamheten.

En samlad öppenvård
Tidiga insatser, behandling och långsiktigt stöd samlas
i en enhetlig och samordnad öppenvård för barn och
unga. Öppenvårdens insatser ska vara väl anpassade
efter utsatta barn och ungas olika behov. En ny
långsiktig insats införs, sociala samordnare, som kan
ge utsatta barn stöd i hemmet under längre tid, kanske
ibland under hela barnets uppväxttid.
Att uppnå goda skolresultat blir avgörande för
öppenvårdens insatser. Vid uppföljning av insatserna
ska stort fokus läggas på hur barnets/den unges
skolsituation har utvecklats.

Genomförande
Genomförandet av förslagen i strategin inleds hösten
2014 med framtagande av en tidsatt detaljplan.
Ett antal arbetsgrupper tillsätts med representanter från
verksamheten som tillsammans med berörda chefer
genomför förbättringsarbetet i praktiken.
Aktiviteter i strategin följs upp och redovisas
regelbundet till socialnämnden tillsammans med
särskilda nyckeltal som visar om utvecklingen går åt
rätt håll.

En prioriterad familjehemsvård
När barn och unga placeras i familjehem eller i
hem för vård eller boende är det hög prioritet att
tillförsäkra dem en säker och god vård och omsorg.
Familjehemsvården prioriteras när det gäller de
närmsta årens utveckling av socialtjänstens insatser.
Heldygnsvård indelas i fyra vårdformer; vanligt
familjehem, behandling i familj, hem för omvårdnad
och behandling samt stödboende. Strukturen blir
styrande för utvecklingen av vården och lokala
alternativ ska tas fram.
			

3

4

KOMMUNIKATIONSKONTORET, LULEÅ KOMMUN 2014

