Kan vi göra annorlunda med unga som utmanar?
Lidköpings kommun
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SYFTE/FOKUS
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Lidköpings kommun har höga kostnader för placerade barn.
Många barn misslyckas i skolan, många barn och unga får
insatser via socialtjänst och många barn och unga hamnar i
utanförskap.

RESULTAT
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Djupintervjuer med ett antal utvalda familjer genomförs
under våren 2018.
Det är svårt att se något tydligt resultat än utifrån att
djupintervjuerna håller på att genomföras.

Vad gör vi för fel?
Vad kan vi göra annorlunda?

Tankar från tjänstemän så här långt:

Syftet med projektet är att hitta vart vi brister, var i
processen riskerar målgruppen att hamna mellan stolarna,
var i processen borde vi som kommun gjort annorlunda?
•

Kan vi minska antalet barn och unga som behöver
långvariga insatser från socialtjänst?

•

Kan vi minska antalet barn och unga som behöver
omfattande insatser i skolan?

•

Erbjuda ett paket med kommunala insatser för alla
familjer med barn som utmanar våra strukturer.

•

Gemensamma bokade tider för gemensamma
ärenden, det är idag svårt att hitta tid att mötas,
redan avsatta tider skulle underlätta arbetet.

FORTSATT ARBETE
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Fortsatt arbete: Efter genomförda intervjuer kommer vi
använda metoden persona för att bygga en fiktiv person
som vi kan följa genom åren och insatserna vi erbjuder.

ARBETSSÄTT
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Vi har kartlagt antalet barn och unga som fått stöd via
socialtjänsten i Lidköpings kommun de senaste fem åren,
vi har också kartlagt de elever som fått särskilda insatser
från skolan de senaste fem åren.
Djupintervjuer genomförs med ett antal utvalda familjer
inom den kartlagda gruppen. Djupintervjuerna utgår från
en modell för att kartlägga frisk och riskfaktorer hos
målgruppen under uppväxten. Modellen har sitt ursprung i
Skottlandsmodellen för barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd. I Skottland fungerar förskolor och skolor som
spindeln i nätet för att samordna insatser från
förskola/skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Man
jobbar med en personlig kontakt för familjer i behov av
stöd, en person familjerna kan vända sig till i flera frågor.
Frågor ställs till familjerna kring följande områden:
•
•
•
•

Uppväxten
Vuxna runt barnet
Livsmiljön – ekonomi, boendesituation
Kontakt och samverkan – vilka kontakter finns/fanns
runt familjen

Denna persona kommer sedan använda i en arbetsgrupp
med tjänstemän och politiker för att tydliggöra vart vi
eventuellt brister, vart familjerna uttrycker att de saknat
stöd från kommunen.

Svårigheter i arbetet så här långt har varit att få kontakt
med målgruppen.

KONTAKT
Maria Hedén Sturesson
Enhetschef Kultur och Fritid
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Maria.hedensturesson@lidkoping.se
0510-77 07 52
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