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Dnr 2007/94-751

Ansökan om utvecklingsmedel till socialtjänstens ungdomsoch missbruksvård 2007
Bilagor: Ansökan

Ärendebeskrivning
Rubricerade ansökan om utvecklingsmedel går under arbetsnamnet
Pinocchio. Pinocchio är ett pilotprojekt som inleddes 2006 mellan Sveriges
Kommuner och Landsting i samarbete med IMS (Institutet för Metoder i
Socialtarbete, Socialstyrelsen) för att förbättra det förebyggande arbetet kring
barn upp till 12 år som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende.
Kommuner och Landsting inbjuds härvidlag att anmäla team från verksamhet
eller tvärsektoriella team med deltagare från främst förskola/skola, socialtjänst
och barn- och ungdomspsykiatrin.

Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen i Luleå kommun har samverkat med barnpsykiatrin
i många år i frågor rörande tonåringar. Däremot har samverkan gällande de
yngre barnen mellan förskola och socialförvaltningen minskat sedan förskolan
organisatoriskt överfördes till skolan. Det har betytt att samverkan med
skolan i huvudsak innefattat de äldre barnen. Genom projekt Pinocchio
kommer barn- och utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin
samt socialförvaltningen kunna öka sin samverkan och öka fokus även på de
yngre barnen.
Pinocchio är ett genombrottsprojekt
Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete.
Det ställer krav på ett tydligt syfte och tydliga och mätbara mål för
förbättringsarbetet.
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Deltagarna ska på så kort tid som möjligt pröva så många förändringar som
möjligt för att tillsammans bygga kunskap om vilka förändringar som leder
till förbättringar i den egna verksamheten d v s leder mot målet.
Syfte och mål i Luleå
Projektet i Luleå ska tidigt identifiera barn med normbrytande beteende
mellan 3-12 år inom Luleå Kommun. Forskning visar att barn under 12 år som
uppvisar ett normbrytande beteende har sämre prognos om de inte får hjälp
än barn som i tonåren utvecklar ett normbrytande beteende.
Ett bedömningsinstrumentet ”Ester” kommer att användas för att upptäcka
normbrytande beteende. De barn som visar ett normbrytande beteende
kommer att erbjudas insatser inom 4 veckor.
Målet är att alla barn som bedömts ha normbrytande beteende ska ha mindre
riskfaktorer och fler skyddsfaktorer om 1 år jämfört med start. Ett annat mål är
att all personal på barn- och utbildningsförvaltningen, barn- och
ungdomspsykiatrin samt socialförvaltningen/socialtjänsten, elevhälsan samt
centrala stödteamet ska ha kunskap om projekt Pinocchio.
Framtidsutsikter
Förhoppningen är att målen uppnås och att barn med normbrytande beteende
kan upptäckas tidigare samt att de insatser som rönts vara framgångsrika kan
spridas till respektive enheter. En annan förhoppning är att
Genombrottsmetoden visar sig vara en användbar metod som kan användas i
den ordinarie verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Att ansöka om medel till Projektet Pinocchio utifrån följande föresatser:
Huvudman: Socialförvaltningen i samarbete med Barn- och
utbildningsförvaltningen samt landstingets barn- och ungdomspsykiatri
Tidpunkt för start: 2007 09 01
Totalkostnad: 420 000 kr
Sökt belopp: 150 000 kr till resor och logi till de 4 lärandeseminarium för
deltagarna i Pinocchioprojektet samt till litteratur.
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Annan finansiering: Myndighet för skolutveckling 60 000 kr
Huvudmannens egen finansiering: Personalkostnad för socialförvaltning
100 000 (2007-2008)
Personalkostnad för samarbetsparters i projektet – Barn- och
utbildningsförvaltning samt Barn och ungdomspsykiatrin 120 000
(2007 -2008.)

Socialnämndens allmänna utskott för eslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.

Socialnämnden beslutar
Att ansöka om medel till Projektet Pinocchio utifrån följande föresatser:
Huvudman: Socialförvaltningen i samarbete med Barn- och
utbildningsförvaltningen samt landstingets barn- och ungdomspsykiatri
Tidpunkt för start: 2007-09-01
Totalkostnad: 420 000 kr
Sökt belopp: 150 000 kr till resor och logi till de 4 lärandeseminarium för
deltagarna i Pinocchioprojektet samt till litteratur.
Annan finansiering: Myndighet för skolutveckling 60 000 kr
Huvudmannens egen finansiering: Personalkostnad för socialförvaltning
100 000 (2007-2008)
Personalkostnad för samarbetsparters i projektet – Barn- och
utbildningsförvaltning samt Barn och ungdomspsykiatrin 120 000
(2007 -2008.)

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Verksamhetsområde socialtjänst
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