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Seminarium D – Stadens jämlikhetsarbete för barnens bästa - ett socialtjänstperspektiv

Medverkande

Elinor Bylund, sektorschef IFO-FH, SDF Örgryte-Härlanda

Nina Åkeson, processledare för ”Skapa god start i livet” inom Jämlikt Göteborg

Åsa Wallentin, projektledare utökade hembesök Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa 

Västra Götalandsregionen

Heidi Allenbach, lägersamordnare Lägerverksamheten Social resursförvaltning

Sara Appelqvist, bibliotekarie och koordinator Kulturförvaltningen

Moderator: 

Kristina Lindfors, stadsdelsdirektör SDF Lundby
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Seminarium D – Stadens jämlikhetsarbete för barnens 

bästa - ett socialtjänstperspektiv

Seminarium tillfälle 1: 13.00-13.45

13.45 – 14.15 Fikapaus – fika serveras här på Angereds arena vid 

Aktivitetstorget

Seminarium tillfälle 2: 14.15-15.00

Därefter återsamling i stora konferenssalen
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Socialtjänstens roll i 

stadens jämlikhetsarbete

Jämlikhetskonferens 190118
Elinor Bylund sektorschef IFO-FH

SDF Örgryte-Härlanda



Socialtjänstens ansvar

6

1 kap 1 § Socialtjänstlagen

” Samhällets socialtjänst skall på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet ”



Socialtjänstens uppgifter
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”Göra sig väl förtrogen”

Medverka i samhällsplaneringen för att främja goda miljöer

Tillgänglighet för alla i samhället

Informera och samverka, arbeta konsultativt       

Uppsökande verksamhet, erbjuda hjälp till enskilda och grupper

Omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk

hjälp, annat bistånd  

(SoL 3 kap. 1 – 2 §§)

Verka för trygga och goda uppväxtförhållanden för barn och unga

Särskilt uppmärksamma dem som visat tecken till en ogynnsam utveckling 

(SoL 5 kap 1 §)



Socialtjänstens roll i stadens 
jämlikhetsarbete
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Specialist insatser

Förebyggande insatser

Generella insatser



Socialtjänst

BMM
BVC

ElevhälsaÖppenförskola

BUP

Familjehem/SIS

Bemannade 
lekplatser

Vuxenpsykiatri

Polis

UM

VC

Ungdomsverksamhet
FritidsgårdarIdéburen sektor                                                  

Förskola

Tandvård

Samverkan ska alltid leda till 
ett mervärde för barnet 

Bibliotek

Habilitering

BUM

BVC

DSBUS/ANS



Socialtjänstens roll i stadens 
jämlikhetsarbete – Aktuell fråga
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Översyn av socialtjänstlagen 

Delbetänkande ”Ju förr desto bättre ”

Uppdrag från stadsdelsdirektörsgruppen

” Orosanmälningarna ökar, sektorn behöver initiera arbetet med tidigt och förebyggande 

förhållningssätt”

Sektorschefsgruppen IFO-FH

• Översyn anmälningsprocessen; ta fram stödjande strukturer och verktyg för förändrat 

arbetssätt både för den egna personalen och de som anmäler 

• Tydliggörande av IFO:s ansvar och uppdrag inom FCA  och föräldrastödsutbildningar 

(Jämlikt Gbg). Vad behöver säkras för en likvärdighet i staden ?                               

Förslag: Initiera framtagandet av en socialtjänstprocess kring IFO/FH:s serviceinsatser 

(Hälsofrämjande insatser)



JÄMLIKT GÖTEBORG

Facebook: Jämlikt Göteborg

Twitter: @JamliktGoteborg

Webb: www.goteborg.se/jamlikt
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Utökade hembesök 
Göteborg

JÄMLIKHETSKONFERENSEN

18 JANUARI 2019
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Att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till 

en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade 

arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för 

familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka 

föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i 

samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra 

stöd, och kunna erbjuda det.

Syfte med utökade hembesök
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• Utökade hembesöksprogrammet är framtaget i Rinkeby, 

Stockholm. 

• Uppföljning från Karolinska Institutet visar att programmet når 

de med större behov + att familjerna får svar på sina frågor.

• Andra resultat: 

– ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen

– ökad kunskap och tillit till samhällsfunktioner

– 94% av de tillfrågade tackade ja (att erbjudandet går till alla är avgörande!)

– gör många fäder delaktiga

– ökad vaccinationsgrad mässling påssjuka röda hund

Varför?
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• Två olika professioner: socialsekreterare 

föräldrastöd/föräldrastödjare från Göteborgs Stad och 

VGR (förebyggande socialtjänst, service) 

och BHV‐sjuksköterska. 

• Ökad möjlighet att möta föräldrars frågor. 

• Föräldrarna får vägledning i sitt föräldraskap utifrån den 

kompetens som båda professionerna har.

• Sex hembesök under barnets första 15 månader

Vad?



Att ta emot 
sitt barn

Att lära 
känna sitt 

barn

Att vara 
tillsammans

Att visa 
världen

Att leda och 
följa

Att vara en 
familj

Hembesök 1, 
nyfödd

Hembesök 2, 
två månader

Hembesök 3, 
fyra månader

Hembesök 4, 
åtta månader

Hembesök 5, 
tolv månader

Hembesök 6, 
femton månader
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• Västra Göteborg, Tynnered

• Närhälsan Opaltorget, Resursenheten Barn IFO/FH

• Igång!

•Angered

• Närhälsan Hjällbo, Närhälsan Lövgärdet, Gårdstens VC, Närhälsan

Angered, Capio Läkarhus Angered, Resursenheten Barn IFO/FH + 

Angereds Närsjukhus

• Utbildning 30/1, därefter start

• Västra Hisingen, Biskopsgården

• Närhälsan Biskopsgården, Nötkärnan Friskväderstorget, 

Resursenheten Barn IFO/FH

• Start i april 2019

• Östra Göteborg, Kortedala

• Kortedala torg, avtal på gång

Vilka?

•Första barnet och första barnet 

fött i Sverige – gäller båda 

föräldrarna

• Insatsen ska genomföras till alla

familjer i det utvalda 

Första barnet och första barnet fött i 

Sverige – gäller båda föräldrarna

Insatsen ska genomföras till alla

familjer i det utvalda området
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Föräldrastödjare/socialsekreterare föräldrastöd, 
rollen i Utökade hembesök

• Förstärka det positiva samspel mellan föräldrar och 

barn. 

• Tillsammans med föräldrar utforska hur de stimulerar 

sitt barns psykiska och sociala utveckling genom bland 

annat lyhördhet, närhet, lek, prat och läsning.

• Stärka föräldrarna och uppmärksamma deras 

funderingar, frågor och eventuella svårigheter. 

• Fokusera på relationerna i familjen till exempel hur ett 

föräldrapar hjälps åt med att ta hand om barnet. 

• Lotsa föräldrarna till andra verksamheter i området, 

exempelvis följa med till öppna förskolan och erbjuda 

ytterligare stöd vid behov. 
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Reflektioner från de första hembesöken

Jag fick en tydlig rådgivande 

roll, då vi träffade en 

ensamstående mamma som 

var utvisningshotad. Jag 

hjälpte henne med kontakter 

med Migrationsverket. 

Det kändes som vi hade ganska tydliga roller. Det 

som Rinkeby hade sagt att socialtjänsten kan 

problematisera mer upptäckte vi direkt. I en familj 

sa jag precis i början av besöket att relationen kan 

upplevas tjorvig. BHV-sjuksköterskan tyckte att jag 

sa det för snabbt, men vi pratade om det efteråt 

och hon kunde förstå varför jag gjorde som jag 

gjorde. 

Bilden av socialtjänsten blir 

annorlunda (med det här 

arbetssättet). Att vi får 

möjlighet att möta föräldrar så 

tidigt är fantastiskt. 

Dialog och handledningen 

efteråt är jätteviktig. 

Socialsekreterare föräldrastöd, Västra Göteborg
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• Forskare från FoU-Väst och Göteborgs 

Universitet, Lisbeth Lindahl huvudforskare

• Avtal för 2019 och 2020

• Syftet: 

– Hur Rinkebymodellen implementeras i Göteborg.

– Upplevelser av detta program, samt vilka resultat och 

potentiella effekter programmet kan få på kort och 

längre sikt. 

– Belysa socialtjänstens roll och betydelse i de utökade 

hembesöken. 

Utvärdering
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KONTAKT: 

Åsa Wallentin, Utvecklingsledare Närhälsan

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, VGR

åsa.wallentin@vgregion.se

Nina Åkeson, Processledare Skapa god start i livet 

och goda uppväxtvillkor, Jämlikt Göteborg, 

Förskoleförvaltningen. 

nina.akeson@forskola.goteborg.se

TACK!

mailto:åsa.wallentin@vgregion.se
mailto:nina.akeson@forskola.goteborg.se
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1. Vad tycker ni har varit framgångsfaktorer hittills?

2. Vilka utmaningar ser ni i arbetet? 

Fråga
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Hållbar stad – öppen för världen

Världens viktigaste sak! 

Sara Appelqvist och Heidi Allenbach
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Ett samarbetsprojekt 

• Lägerverksamheten, Social Resursförvaltning 

• Stadsbiblioteket Göteborg 

• Kulturhuset Kåken

• Kultur i Väst

• Mobiliseringsfrågan - Staden där vi läser för våra barn

• Stärkta bibliotek
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Läger som arena för att arbeta läsfrämjande

Vad är Lägerverksamheten?

Lägerverksamheten riktar sig till 

personer med beslut om korttidsvistelse 

enligt SoL och LSS och utförs på 

uppdrag av Socialtjänsten. 

Varför läsning på läger? 

Unik möjlighet att nå ut till barn och 

unga från hela staden
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För ett år sedan hittade vi varandra

Gemensamt mål:

Att stimulera och locka till läslust hos barn och unga med olika funktionsvariationer

Jämlikhetskonferens Kulturhuset Kåken Stadsbiblioteket 
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Förutsättningar för projektet

Kompetens 

Arena

Finansiering 

Målgrupp 
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i tre delar 

Ett 
lägerbibliotek

Inspirationsdag
Läsfrämjande 

aktiviteter
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Detta händer nu

Den 29 januari är inspirationsdagen för 

fastanställd personal

Uppbyggnad av biblioteksmiljön

Under fyra lägerhelger i februari kommer 

projektet att genomföras ute på gården
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Resultat vi hoppas på

•  Ökad lust till läsning hos målgruppen 

• Ökad kompetens hos personal på gården 

• Ökad kännedom om biblioteken 

• Ökad kompetens hos bibliotekspersonalen 

• Pilotprojekt med utvecklingspotential 
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Världens viktigaste sak?

• Språkutveckling 

• Utvecklar fantasin 

• Stärker empati 

Och framför allt är det väldigt roligt. 



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Karin Fredriksson Franzén

Enhetschef Bibliotek/program Kulturhuset Kåken och 

Pilotprojektansvarig

karin.fredriksson.franzen@orgryteharlanda.goteborg.se

Linnea Löfström Engdahl

Utvecklingsledare Läger- och Korttidsverksamheten 

linnea.lofstrom.engdahl@socialresurs.goteborg.se

Sara Appelqvist

Koordinator Stärkta Bibliotek

sara.appelqvist@kultur.goteborg.se

Heidi Allenbach 

Samordnare 

heidi.allenbach@socialresurs.goteborg.se

mailto:karin.fredriksson.franzen@orgryteharlanda.goteborg.se
mailto:linnea.lofstrom.engdahl@socialresurs.goteborg.se
mailto:sara.appelqvist@kultur.goteborg.se
mailto:heidi.allenbach@socialresurs.goteborg.se

