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BUN § 92
Gemensamma frågor – socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson inleder och hälsar samtliga välkomna.
Beskrivning av 10 års samverkan
Respektive nämnds verksamhetsutvecklare, Anna-Lena Pogulis och Inger Kyösti,
beskriver samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd under
de senaste 10 åren, bilaga 1. De olika projekten beskrivs under rubrikerna;
•
•
•
•
•
•

Politisk förankring
Förebyggande arbete
Utredande arbete
Behandlande arbete
Arbete under utveckling
Kommunövergripande arbete som verkar förebyggande

Samverkan har bland annat skett genom att man utarbetat en gemensam vision,
haft gemensamma sammanträden och gjort en ansvarsfördelning av kostnader.
I sin avslutande diskussion konstaterar verksamhetsutvecklarna att det för en
varaktig effektivsamverkan är av största vikt att förutsättningar finns på
organisationsnivå.
NOVA och anhörigarbete barngruppen – en levande samverkan sedan 1995
Anna-Lena Eman och Ros-Marie Ställ redogör för sitt arbete med barn i åldrarna
9-13 respektive 14-19 år som har missbrukande föräldrar. I grupperna 9-13 år
arbetar man med maximalt 6 barn per grupp och i den äldre åldersgruppen
arbetar man med 4-6 ungdomar per grupp.
Utvärdering av Familjens Hus
Inom ramen för Piteå kommuns arbete med folkhälsoprogrammet för tiden 2000
till 2003 väcktes idén om ett familjecenter beläget centralt i Piteå. Ett första
beslut om inrättande av familjecenter i Piteå kommun, Familjens Hus, togs under
november 2002. Familjens Hus bör enligt projektbeskrivningen utvärderas under
vårterminen 2005 med inriktning på måluppfyllelse och kvalitetsaspekter ur dels
barnens/familjernas perspektiv och dels ur personalens perspektiv.
Justerandes sign
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Uppdraget för att utvärdera verksamheten gick via FoU till Barn och Utbildning.
Förvaltningen har gett teamet för verksamhetsutveckling uppdraget att utvärdera,
bilaga 2.
Utredarna Lennart Andersson och Karl Erik Björken konstaterar i sin avslutande
diskussion att projektet Familjens Hus framstår som mycket lyckat och att
projektledaren med personal haft stor betydelse för Familjens Hus popularitet.
Information om upp uppföljning av Familjeförskolan
Familjeförskolan startade i januari 2004 och målgruppen har varit föräldrar i
behov av särskilt stöd i föräldrarollen och deras barn. Totalt har man haft 6
grupper om 4-8 familjer á 10 veckor på Familjeförskolan. Barnen har varit i
åldrarna 0-6 år och grupperna har bestått av både familjer och ensamstående
föräldrar. Personalen är densamma som vid starten i januari 2004, en
hemterapeut, en specialpedagog och en förskollärare.
En sammanfattning av Familjeförskolan redovisas i bilaga 3.
Beslutsgång för eventuell fortsättning av Familjens Hus och
Familjeförskolan
En eventuell fortsättning av Familjens Hus kommer att behandlas i respektive
nämnd under våren.
Vad gäller Familjeförskolan ges Henry Lundgren och Elisabeth Fjällström ett
gemensamt uppdrag att utreda en eventuell permanentning och utökning.
Information om samverkan Socialtjänst – Barn och utbildning - PBU
En gemensam nämnare för barn- och utbildningsverksamheten och individ- och
familjeomsorgen är att ge barn och ungdomar stöd och hjälp i sin utveckling. För
de barn som har psykisk ohälsa och störning som utgör hinder för personlig
tillväxt och mognad är barn- och ungdomspsykiatrin en viktig resurs. En
arbetsgrupp bestående av representanter från Barn och Utbildning, Individ- och
Familjeomsorgen och barn- och ungdomspsykiatrin har arbetat fram ett förslag
till ny plattform för samverkan, bilaga 4.
Plattformen ska beslutas i respektive nämnd. Beslutet ska innehålla förslag till
implementering.
Justerandes sign
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BUS-projektet – Probleminventering
Direktiv för projektet kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Uppdragsgivare är socialchef Gunnar Eriksson och Barn- och utbildningschef
Inger Ingesson. Eftersom båda nämndernas ordföranden ingår i styrgruppen är
beslutsvägarna korta och smidiga. Projektet har startat i mars 2005 och
projektledare är Anna-Lena Pogulis och Inger Kyösti.
Probleminventeringen i BUS-projektet presenteras i bilaga 5.
Utifrån de resultat som presenterats i probleminventeringen ser projektledarna
följande utvecklingsområden att arbeta vidare med;
•
•
•
•
•

Helhetssyn, gemensamt ansvar och planering
Föräldrastöd/föräldrautbildning
Samsyn/gemensamt förhållningssätt
Rutiner och dokumentation
Stöd för identitetsskapande utveckling/drogproblematik

Högst prioritet har områdena helhetssyn, gemensamt ansvar och planering,
samsyn/gemensamt förhållningssätt och rutiner och dokumentation.
Sammanfattning
Gunnar Eriksson sammanfattar och konstaterar att utvecklingen har accelererat
under de tio år samverkan pågått och att vi/de-tänkandet har minskat.
När det gäller plattformen kan man konstatera att det är bra att PBU ingår
eftersom man i dagsläget klarar ”bokstavsbarnen” men inte barn och ungdomar
med psykiska problem. Henry Lundgren och Elisabeth Fjellström får i uppdrag
att arbeta fram förslag till hur plattformen ska implementeras i verksamheterna.
Diskussion fortsatt arbete för effektiv samverkan
Nämndernas ledamöter fortsätter diskussionen angående fortsatt samverkan.
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