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Svarsblankett till remiss rörande
Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende
och återfall i brott – Kunskapsstöd för socialtjänstens
arbete med barn 6-18 år
Instruktioner
Denna svarsblankett innehåller fem delar:
1. Uppgifter om den organisation som lämnar synpunkter
2. Skattningsfrågor om remissversionen av kunskapsstödet
3. Skattningsfråga om bilaga 1 i kunskapsstödet
4. Plats för fritt skrivna synpunkter om kunskapsstödet och dess
bilagor
5. Fråga om behov av nationellt implementeringsstöd
Om svarsblanketten är skrivskyddad när du öppnar den så spara ner den
först och fyll i den därefter.
Uppgifter om organisationen som lämnar synpunkter
Namn på myndighet/organisation

Stadsledningskontoret, Stockholms stad
Namn och telefonnummer till dig som har fyllt i blanketten för
organisationens räkning

Johanna Zalya, 08-508 29 387

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN

2021-05-04

1. Frågor om remissversionen av kunskapsstödet
Vi ber er skatta innehållet i det utkast ni har fått ta del av utifrån
nedanstående frågor. Sätt en markering i någon av kryssrutorna (som
motsvarar en skala) där endast de yttersta svarsalternativen finns
angivna: 1= motsvarar inte alls, 6= motsvarar helt.
a) I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att
vara till nytta/ge stöd för socialtjänsten?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon del för att
omdömet ska bli högre?
Stadsledningskontoret konstaterar att Socialstyrelsen problematiserar avseende att Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU) rekommenderar metoder som inte finns tillgängliga i Sverige, vilket är positivt. Socialstyrelsen har
valt att rekommendera bland annat; SNAP, Coping Power Program och Dina-programmet. Stadsledningskontoret konstaterar dock
att det saknas lättillgänglig i information om utbildning och hur kommunen kan få tillgång till metoden. Denna information kan
förbättras och en utbildningssatsning till kommunernas öppenvård skulle behöva gå hand i hand med kunskapsstödet.

b) I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att
ha ett relevant innehåll?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon av delarna
för att omdömet ska bli högre?

Stadsledningskontoret konstaterar även att kunskapsstödet ibland lyfter fram verksamma komponenter på ett tydligt sätt när man
pratar om metoder med forskningsstöd. Stadsledningskontoret ser dock att detta skulle kunna göras mer schematiskt. Information
om metodernas verksamma komponenter är värdefullt och kan ge en vägledning i vad handläggaren ska efterfråga. Många utförare
utger sig för att arbeta enligt evidensbaserade metoder men socialtjänsten behöver säkerställa att de verkligen gör det också och
på vilket sätt de gör det. Mer konkreta rekommendationer avseende innehåll skulle underlätta detta arbete.
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c) I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att
vara läsbart, ha ett tillgängligt språk?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon av delarna
för att omdömet ska bli högre?

2. I vilken grad motsvarar bilagan Barn och föräldrar med NPF och
IF era förväntningar på att ha ett relevant innehåll och att vara till
nytta/ge stöd?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i bilaga 1 för att omdömet ska bli högre?
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3. Fritt skrivna synpunkter om kunskapsstödet och dess bilagor

4. Fråga om behov av nationellt implementeringsstöd
Socialstyrelsen ska ta fram en plan för att stödja nationell implementering
och uppföljning av kunskapsstödet och rekommendationerna.
Lämna gärna förslag på vad som är viktigt för Socialstyrelsen att ta fasta
på i en sådan plan.

Stadens nämnder arbetar i enlighet med Stockholms stads strategi 2019 – 2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet är. Strategin beskriver hur stadens
berörda verksamheter, tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället ska arbeta förebyggande för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet och därigenom skapa social trygghet
och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker.
Stadsledningskontoret välkomnar det föreslagna utbildningsstödet från Socialstyrelsen vid implementeringsarbetet och vill påpeka att en plan för att stödja nationell implementering bör
inkludera samtliga relevanta aktörer för att stödja och stärka samverkan.

Tack för era svar!
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