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Bilaga 9 § 18 FHR 2016-10-03 

Rapport 
Bra uppväxtvillkor i Karlsborg 

del 2 och 3 
September 2016 
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Sammanfattning 

• Uppdragshandling för barn och ungdomssamordnare 

• Utbildningsinsatser för föräldrastöd med bilagor 

• Organisationsstruktur för samverkan när barn far illa 

• Budgetäskande 

• Genomförandeplan 
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Sammanfattning forts 

• Materialet vänder sig främst till tjänstemännen för att de ska få till 
en bra samverkan mellan sina verksamheter. men för att projektet 
ska få ett bra resultat måste även 

• Politiken roll är att stödja och följa upp arbetet. 
• BI a kan detta ske genom tydliga och kanske gemensamma mål i 

respektive nämnds verksamhetsplan. 

• gemensamma möten några gånger per år för att hålla sig ajour om vad 
som händer i svärsnittet av respektive nämnders ansvarsområden. 

• Lämpligt skulle även vara att på nämndsmöten ta upp om vad som hänt i 
arbetet på någon punkt. 
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Uppdrag 

1. Ge förslag på förändrad organisation. I förslaget ska ingå en tjänst som 
arbetar med målgruppen barn och unga utifrån både socialtjänsten och barn
och utbildningsförvaltningen. I förslaget ska också finnas en koppling till den 
planerade anställningen av barnrättsombud i kommunen. 

2. Ett förslag på gemensamma utbildningsinsatser, som även senare ska 
användas i arbetet med målgruppen och dess föräldrar/vårdnadshavare. 

3. Ge förslag till lokalisering av samarbetspartners inom kommunen gällande 
målgruppen barn och unga. 

4. Förslag till budget av ovan beskrivna förändringar och utbildningsinsatser. 

5. Förslag till genomförandeplan med budget och tidsram 
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1. Förändrad organisation och Uppdrags
beskrivning barn- och ungdomssamordnare 

• Förändrad organisation 
• Skolan har tydliggjort elevhälsans struktur 

• Familjecentralens roll som nav i arbetet runt barn och unga håller på att 
tydliggöras 

• En projekttjänst på 50% som barn och ungdomssamordnare är tillsatt för 
hösten. En heltidstjänst är äskad i budget för 2017 

cD !3~ 
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1. Förändrad organisation och Uppdrags
beskrivning barn- och ungdomssamordnare 

• Uppdragsbeskrivning barn- och ungdomssamordnare 
• Att vara den sammanhållande länken mellan verksamheter som ansvarar för stöd och vård till barn och 

unga med behov av stöd så att det inte sker parallella aktiviteter 

• samverkan på individnivå för barn och unga med särskilda behov 

• samverkan på lokal strategisk och operativ nivå mellan olika kommunala och andra verksamheterna 
som möter barn och unga 

• samverkan på Skaraborgsnivå genom Vårdsamverkan 

• information, rådgivning och utbildning till alla inblandade verksamheter om hur stöd till barn och unga i 
behov av stöd är organiserat i Karlsborg 

• att initiera, sprida och informera om vilka olika former av föräldrastöd som finns i Karlsborg tillsammans 
med bl a familjecentralen 

• att sprida information och utbilda om hur Samordnad individuell plan (SIP) ska användas i arbetet 
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2. Utbildningsinsatser för föräldrastöd 

"identifierade 
individer" 

Selektiva/riktade 
"riskgrupper" 
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2. Utbildningsinsatser för föräldrastöd forts. 

• Främjande arbete 
• Föräldramötesprogram 
Bilaga del 2-1 exempel föräldrastödsprogram Mönsterås.pdf 

• Tas fram under ledning av folkhälsostrategen 

och representanter från förskolan och 

skolan 

• Hemmets läroplan 
• Några råd hur föräldrar kan hjälpa sina barn med skolan 
Bilaga del 2-2 Hemmets läroplan.pdf 

• Bättre kunskap om sekretess 
• Kunskapen behöver uppdateras kontinuerligt. 
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2. Utbildningsinsatser för föräldrastöd forts. 

• Universella insatser, ges till alla 
• Sammanhållna föräldrautbildningsgrupper 

• BI a fortsatta grupper efter barnets födelse 

• Information om föräldrastöd 
• BI a en hemsida där allt samlas och dit det finns länkar från förskolor, IFO mm 

• Öppna förskolanjFamiljecentralen 
• BI a mer öppettider så att det även kan rikta sig till föräldrar med äldre 

barn/ungdomar 

• Mötesplatser 
• BI a diskussions cafeer 

• Virtuella mötesplatser 
• BI a länkar till kvalitativt bra hemsidor 

ajflj 
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2. Utbildningsinsatser för föräldrastöd forts. 

• Selektivt arbete/riskgrupper 
• Föräldrastödsprogram 

~ 
• Strukturerade program som bl a hjälper föräldrar att utveckla 

samspelet mellan sig och sina barn/ungdomar 

• Fortsätt använda de två program som idag används 

på familjecentralen. 
Utbilda ytterligare några personer så att kompetensen kontinuerligt uppdateras 

• Inför ytterligare ett verktyg som riktar sig till skolan. 
• Utbilda personal från den sociala sektorn och någon skolas elevhälsa som kan hålla i 

detta program. 

• Ge all förskole- och skolpersonal kunskap om de föräldrastödsprogram 
som finns i kommunen. 

OJ) ,2 
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2. Utbildningsinsatser för föräldrastöd forts. 

• Indikerade, identifierade individer 
• Beskrivs inte då de ingår i I FO:s och 
vårdens uppdrag 

• Behandling 

L& <== 
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• Beskrivs inte då de ingår i vårdens och i några fall IFO:s uppdrag 
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3. Organisationsplan mm 

Behov som ligger inom 
upptäckqnde sektor, 

åtgärder sätts in 

1~:~'ör~KålaLtcn :~kå l:l iJ, 
~-~~~ 

" 

Nätverkmöte hålls, 
åtgärder, 

ansvarsfördelning mm 
beslutas 

Behov som kräver 
insatser från skola och 
I FO/soc verksamheter, 

kallelse till 
nätverksmöte 

VästBusmöte hålls, 
åtgärder, 

ansvar~JÖrdelning. mm 
beslutas 

Behov S0m kräver 
insatser från kommunala 

verksamheter och vården, 
kc;lllelse till VästBusmö1:e 

Identifikation av beh0v av stöd, Medgivandeblankett fylls i 

~.:_~ ::S~Öåalijänst;:' ~ .... ':: .. ;-1' 

~~~-:-:;"l~~ 
'If~r} I~: :~å'ra-eh-(' ~: ,', ~~ 
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Uppmärksammas t ill/genom .... 

[ FÖräldrastÖd 
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Samverkan för barn och unga, för 
bra uppväxtvillkor i Karlsborg 

Strategiskt arbete 
Lokal Västbus/Vårdsamverkan barn och unga grupp 
Att skapa en förstärkt samverkan mellan 
huvudmännen med ett gemensamt ansvarstagande 
för angelägna insatser som kan uppstå i gråzonerna 
mellan huvudmännens lagstadgade ansvarsområden 
för barn och unga. 

Sammankallande: Barn- och ungdomssamordnare 

Medverkande: Barn- och utbildningschef, Socialchef, 
elevhälsochef, vårdcentralchef och kultur och 
fritidschef. En gång per år inbjuds representant från 
specialistsjukvården BUP, BUM och HAB. 

Antal möten: Gruppen träffas minst två gånger per år. 

8~1 __ --------------~ 
--
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Samverkansgrupper i kommunen 
Mötena ska ses som tillfällen där man diskuterar barns 
hälsa och uppväxt villkor på en generell nivå, använder 
sig av varandras professioner för konsultation kring 
olika bekymmer samt att man efter överenskommelse 
med barnets föräldrar även kan diskutera ett specifikt 
barn och dess situation. 
Nätverksgrupp 0-6 år (Barns bästa möte) 
Sammankallande: alla i gruppen kan bjuda till möte 

I ~edverkande: förskolechef, Ifo och barnhälsovårdeh. 
Ovriga inbjuds vid behov 
Antal möten: Gruppen träffas en gång per månad. 

I Nätverksgrupp 6-13 år 
Sammankallande: Barn- och ungdomssamordnare. 
Medverkande: rektor LM, elevhälsochef och IFO. 
Övriga inbjuds vid behov 
Antal möten: Gruppen träffas sex gånger per år. 
Nätverksgrupp 14-16 år 
Sammankallande: Barn- och ungdomssamordnare. 
Medverkande: rektor H, IFO, elevhälsochef och 

I ungdomsmottagningen. Övriga inbjuds vid behov 
Antal möten: Gruppen träffas sex gånger per år. 
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Vårdnadshavarna samtycker 
Vårdnadshavarna samtycker 

inte till stödinsats, 
till stödinsats 

ärendet avskrivs 



4. Budgetäskanden 
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En sammanhållande 
tjänst för att hålla ihop 
arbetet 
Mer öppet på 
fa m i Ijecentra len 

Kompetenshöjande 
insatser för personal 
inom verksamheter inom 
projektet 

1,0 tjänst barn och ungdoms
samordnare 

0,5 tjänst som 275 tkr 
förskollärare/socialpedagog/ 
familjebehandlare 

En heldag leDP för förskolan 100 tkr 
Komet för skolan 
IFO, LSS och Öppenvård deltar 
där det är mest lämpligt 
(planeringsdag/studiedag) 



5. Genomförandeplan 
Atgärd 10 U 12 01 oz 03 04 05 06 rn 08 09 10 U 12 01 oz 03 04 (] 

2016 2017 2018 

Barn och ungdomssamordnare projekt 

Barn och ungdomssamordnare 

tillsvida retjänst 

Framtagning föraldramötesmaterial 

Hemmets läroplan - till alla nybörjarföräldrar X 
Föräldramätesmaterial klart för användning 

Sammanhållna föräldrautbildningsgrupper 

Information om föräldrastöd på hemsidor och 

sociala medier 

Framtagning av skriftlig info om föräldrastöd 

Mer öppettider på familjecentralen 

Beslut om ändrat åldersomfång och namn på 

föräldracentral 

Mötesplatser, identifikation och 

genomförande 

8 --
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5. Genomförandeplan forts. 

Möten 

- Styrgrupp En gångj>er Imånad I 
- GemensiiI mt AU Två gånger per år i samband med ord AU 
- loka I Västbusgru pp Två gånger ~er år 

Nätverksgru pp förskola Fastställs av gruppen ca en gång per månad 
I - I 

- Nätverksgru pp förskoleldass - åk 6 Faststalls av ~rtJPpen ca 6 ggr per år 
- Nätverksgru pp högstadiet Fastställs av gruppen ca 6 ggr per år 
-

Ko mpetensutveckling 

- Offentlighet och sekretess 

- föra I d rastödsprogam 

-
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Uppdraget slutfört 

• Nu återstår bara fortsättningen 

• Fortsätt att satsa tidigt 

• Håll ut, för varje barn eller ungdom som klarar skolan och kommer 
ut i arbetslivet sparar samhället stora resurser 

7 aeli lö, Iftlf oeA 
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