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Närvarande:
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Marie Schönbeck, SDF, enhetschef barn och ungdomsenheten
Adelinde Schmidhuber, grundskolechef, utbildningsförvaltningen
Annika Risel, samordnare, utbildningsförvaltningen
Hans Kristian Widberg, gymnasiechef, utbildningsförvaltningen
Claudia Aulin Villa, BUP, t f enhetschef
Anna-Karin Fladvad, barnläkare, PR Vård Barnmottagning BUMM
Heidi Pitkäjärvi, enhetschef, Habilitering & Hälsa
Anmält förhinder:
Jan Nilsson, kommunpolis, Södermalms LPO till punkt 7
Anders Lindberg, kommunpolis, Södermalms LPO till punkt 7
Tidpunkt:

Torsdagen den 11 november 2021 kl 13-15
Plats:

Skype

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
Marie Schönbeck valdes till justerare.
3. Anmälan av föregående protokoll (september 2021)
Föregående protokoll kan läggas till handlingarna, inga
kommentarer om det.
4. Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
Sociala avdelningen
Utvecklingsenheten
Virkesvägen 3
Box4270
10266 Stockholm
Växel 08-508 12 000
stockholm.se

Sa. Återkoppling av arbetet med skolsociala team
Projektledaren återkopplar arbetet med skolsociala team. Det är
ett budgetuppdrag med gemensam aktivitet från kommun
fullmäktige till verksamhetsplanen. Hittills har det lokala teamet
arbetat med ca 15 elever, varav 7 är avslutade. Majoriteteten är
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lyckade insatser med ökad närvaro. Ibland har eleven behov av
annan insats från främst BUP. Elever går framför allt i
mellanstadiet från nio av de kommunala skolorna på
Södermalm. Framgångsfaktorer är upparbetade rutiner för
samhandling skola-socialtjänst i form av så kallat snabbspår för
de elever som inte är aktuella inom socialtjänsten. Även teamet
som är en länk mellan vårdnadshavare och skola är en
framgångsfaktor liksom att de även stöttar skolpersonal och
även i hemmet. Utmaningar är de mer komplexa ärendena och
mer omfattande frånvaro samt när det primära behovet för
eleven inte är ökad närvaro utan t.ex. stöd inom psykiatrin. Det
är även svårt när teamet inte når fram till vårdnadshavare och
skola. Det har under hösten blivit en förstärkning av social
tjänstens resurser i form av famiijebehandlare som ökat från 50
procent till 150 procent. Det är nu samma två familjebehandlare
som nu arbetare 75 % vardera i teamet. Nytt är att följa upp
eleverna efter tre och sex månader efter avslut. Vid behov kan
eleven komma tillbaka till teamet. Grundskoleutvärderaren
inom utbildningsförvaltningen är kontaktad för en eventuell
utvärdering av teamets arbete angående eventuella
rekommendationer inför för framtiden.
En fråga och utmaning som tas upp är när eleven går på skola i
stadsdelsområdet men inte bor på Södermalm. Avdelnings
chefen tar med sig från till stadens nätverk.
Här saknas även det nära samarbetet med regionen när det gäller
dessa elever då de kräver ytterligare resurser och kompetens.
Det skolsociala teamet är en preventiv insats och här är det
viktigt att eleven har en skoltillhörighet att bygga på. Hur vi ska
arbeta tillsammans med de elever som har 100 % frånvaro är
mer oklart då de behöver mer omfattande insatser från alla
aktörer inom BUS, än det som ges inom ramen för teamets
arbete.
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Sb. Återkoppling från grundskolechef om anledning till skol
frånvaro för de elever som har mer än 50 % frånvaro
Grundskolechefen rapporterar att det vid mätveckan i september
var 42 elever som hade en frånvaro från skolan på 50 % eller
mer. Många är hemma 100 %. Problematisk skolfrånvaro finns
från förskoleklass ända upp till åk 9. Skolorna gör i dessa fall
många orosanmälningar till socialtjänsten, många av dessa
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elever bor inte i stadsdelen Södermalm. Det är lika många
flickor som pojkar. De flesta av eleverna har någon form av
NPF-diagnos. Även dubbeldiagnos förekommer. Det handlar
om barn som mår väldigt dåligt att de uppvisar risk för suicid
och självskadebeteenden. Skolan är obligatorisk vilket skiljer
sig från andra verksamheter inom BUS. Därför behövs de bästa
preventiva insatserna som ett stöd till skolorna för att kunna ge
barnen den utbildning de har rätt till. Det stödet ska komma från
BUP respektive socialtjänsten enligt hur grundskolechefen
tolkar lagstiftaren. För att barnen ska kunna gå i skolan behövs
stöd från er andra.
5. Lägesrapport
Punkten utgick på grund av tidsbrist och till förmån för
återkoppling och diskussion om utvärdering av BUS individ.
6. Våldsbejakande extremism
Staden håller på att ta fram en utbildning om vit makt för
anställda. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att
arrangera en gemensam workshop för Jobbtorg och ekonomiskt
bistånd med olika case att diskutera tillsammans. Relevant för
BUS är att det ofta visar sig att s.k. ensamagerande extremister
sällan är utan sammanhang. De hittar sina sammanhang på nätet
och blir radikaliserade. Vi kan inte kontrollera hela nätet men vi
kan arbeta för att alla barn och unga ska ha ett positivt samman
hang i sitt liv då vi inte kan kontrollera allt som sker på nätet där
många som blir radikaliserade hittar sitt sammanhang.
I nuläget har polisen inga pågående ärenden som innefattar
radikalisering eller risk/hot om terror. Det är fortfarande värt att
nämna att Säkerhetspolisen bedömer att det kan komma att ske
terrordåd. Skälet till att polisen inte kan delta är för att de och
övriga i Polisområde City har en stabsövning med inriktning
terror. Polisen bedömer att de under 2022 kommer att få se
ökade rörelser i de extremistiska miljöerna, med anledning av
valet, men det är för tidigt att sia om hur detta kommer att te sig.
Polisen vill därför gärna uppmana övriga deltagare i BUS att
fundera på hur ni i er organisation kan höja medvetenheten för
att upptäcka och arbeta med de förebyggande frågorna kopplade
till radikalisering.
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7. Första linjen på vårdcentralerna
Det nya uppdraget handlar om omhändertagande av lindrig till
måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga blir ett obligatoriskt
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uppdrag (idag frivilligt tilläggsuppdraget) med möjlighet till
anslutning till andra mottagningar. Uppdraget innebär
psykologisk bedömning och behandling, psykopedagogik,
stödinsatser, samverkan, koordinering och uppföljning.
Uppdraget utförs i ett teambaserat arbete med tre
samtalsbehandlare (varav minst en psykolog) samt läkare.
Målgruppen är 6-17 år. Uppdraget innebär att ansvara för den
lokala samverkan. Den nya förstärkta strukturen för
omhändertagande av barn och unga med lindrig till måttlig
psykisk ohälsa införs den 1 december 2021. Förändringen
innebär en förstärkning av den nära vården. Alla husläkar
mottagningar som utför uppdraget har ett avtalsmässigt ansvar
att utveckla samverkansrutinerna med socialtjänst, skola,
elevhälsa samt barn- och ungdomspsykiatri.
Vi kommer att bjuda in den nya lokala samordnaren, som
tillträder sin tjänst sista januari, till styrgruppen från och med
2022 för att tillsammans bygga strukturer för samverkan.
8. Information om eventuellt inkomna avvikelser
Inga nya avvikelser har inkommit.
9.
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Utvärdering av BUS individ

Ett tidigare uppdrag som kompletteras då det är ytterligare
ärenden som behöver lyftas som föredras av enhetscheferna för
barn och ungdom respektive habiliteringen. Det som går igen i
dessa uppdrag där barn och familj inte kommer vidare, far rätt
stöd och hjälp och där det därför fortfarande är problem både
med skolnärvaro och annat är:
- Det har varit orosanmälningar
Det har varit tydliga uppdrag i SIP. Samordnad individuell
plan
Det har varit många SIP-möten i ärendena
- Efter SIP kommer tar det stopp och det går inte att komma
vidare i aktuella insatser
- Alla parter har haft en relativt tydlig bild av vad som
behöver hända
- Alla barn har någon form av diagnos inom neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
- Barnen är aktuella för LSS, Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. För några fungerar det
bra
- Många barn har kontakt med både BUP och habilitering
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Skolan har gjort många anpassningar för barnen
Barnen uppnår inte målen i skolan trots insatser
Vårdnadshavarna har fatt föräldrastöd i form av t.ex. MST,
Multisystemisk terapi
Vårdnadshavarna tackar sedan nej till stöd.
Diskussion om att vi måste komma vidare, även om insatserna
inte hjälper barnet (eller vårdnadshavarna) i nuläget. En analys
är att dessa barn länge har varit frånvarande från skolan och
hamnat i en återvändsgränd efter att olika huvudmän har gjort
det de kan. Arbetet fortsätter därför och följs upp igen på första
mötet 2022.
10. Mötestider 2022

Förslag på tider som sekreteraren bjuder in till är kl. 13-15;
✓ Torsdag 17 februari
✓ Torsdag 12 maj
✓ Torsdag 8 september
✓ Torsdag 10 november.
Om många inte kan föreslagna tider så justerar vi dem.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Sammanträdet avslutas.
Justerat av
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