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Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att inrätta en nationell samordnare för den sociala
barn- och ungdomsvården från och med den 1 november 2014 till och
med den 30 april 2017.
Regeringen bemyndigar barn- och äldreministern att utse nationell samordnare.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.,
anslagsposten 10 Till Regeringskansliets disposition.
Samordnaren ska till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa
en plan för arbetet senast 30 april 2015. Samordnaren ska lämna en slutredovisning av sitt arbete till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 30 april 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i
många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle. Regeringen har de
senaste åren vidtagit flera åtgärder för att stärka och utveckla den sociala
barn- och ungdomsvården. Åtgärderna har bland annat bestått av skärpt
lagstiftning och ett uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla ett program
för trygg och säker vård vilket bl.a. omfattar framtagande av föreskrifter,
allmänna råd och vägledningar på området samt utbildningsmaterial för
familjehem och jourhem. Detta arbete har bland annat inneburit att det
nu finns ett förbättrat kunskapsunderlag i arbetet med den sociala barnoch ungdomsvården. Genom en överenskommelse mellan regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting finns det regionala utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvården som ska utgöra ett stöd
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för genomförande av ny kunskap och forskning och stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete. Regeringen har även initierat en långsiktig
satsning för att stödja kommunerna i arbetet med kompetensutveckling
inom den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringen bedömer det
som angeläget att fortsatta utveckla statens stöd till huvudmännen i syfte
att bidra till en trygg och säker vård för barn och unga. Mot bakgrund av
detta ska en person utses med uppgift att ge kommunerna stöd under
perioden 2014–2017 i deras arbete med att skapa en trygg och säker vård.
Närmare om uppdraget

Den nationella samordnaren ska i dialog med företrädare för ett antal
kommuner stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala
barn- och ungdomsvården. Arbetet ska stimulera och inspirera socialtjänsten att utveckla verksamheten på bästa möjliga vis för att möta de
utmaningar som finns. I dialogen med kommunerna kan också kommunernas förutsättningar för att ge stöd och skydd till barn och unga belysas, samt om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat.
Att arbeta inom socialtjänsten med barn som far illa eller riskerar att fara
illa är ett viktigt arbete och det ska samordnaren lyfta fram i sin dialog
med kommunerna och i andra lämpliga sammanhang för uppdragets
genomförande.
Samordnaren ska besöka minst 50 kommuner av varierande storlek och
med en geografisk spridning vid två separata tillfällen. Ett mål med dialogen med kommunerna är att ge inspiration och stimulera till att vid
behov tänka nytt och annorlunda i det praktiska arbetet. Samordnaren
kan till exempel bistå med att lyfta goda exempel på framgångsrika
arbetssätt från andra kommuner samt hur en kommun kan ta fram lokala
handlingsplaner för den sociala barn- och ungdomsvården. Kommunernas olika förutsättningar ska beaktas.
Arbetet ska bedrivas i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting
och de regionala utvecklingsledarna för barn och unga. Den nationella
samordnaren ska samråda med berörda myndigheter och andra aktörer
som samordnaren anser vara relevanta för uppdragets genomförande.
Viktiga aktörer att samråda med är Socialstyrelsen, Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), Barnombudsmannen och länsstyrelserna. Samordnaren ska även ha dialog med den inom regeringens PRIO-satsning tillsatta
psykiatrisamordnaren.
Arbetet som utförts av samordnaren ska resultera i en slutrapport som
överlämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
30 april 2017. I slutrapporten ska samordnaren redogöra för sitt arbete
och summera sina iakttagelser och slutsatser. Om samordnaren finner
skäl för det kan samordnaren göra en analys av vilka åtgärder som
långsiktigt främjar bättre spridning och tillämpning av ny kunskap och
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andra insatser som kan leda till att kommunerna ges bättre möjligheter
att tillgodose en trygg och säker vård.
Samordnarens arbete ska också resultera i skriftlig och muntlig återföring till landets kommuner och eventuellt andra huvudmän som
berörs, med exempel på hur socialtjänsten kan fungera på bästa sätt för
att en trygg och säker vård ska uppnås. Under förutsättning att riksdagen
beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel även för
2015, 2016 och 2017.
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