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Förord
I Regleringsbrevet för 2006/2007 fick länsstyrelserna Regeringens uppdrag att särskilt utöva
strukturerad och operativ tillsyn av samtliga enskilda och offentliga verksamheter där barn
och unga gavs insatser av socialtjänsten. Tonvikten skulle ligga på kvalitet och säkerhet samt
att brister skulle åtgärdas.
Med anledning av uppdraget genomförde Länsstyrelsen Blekinge en kartläggning över vilka
öppenvårdsinsatser som fanns i länet för barn och unga våren och sommaren 2006. Kartläggningen gjordes genom en enkät som kommunerna besvarade, och sammanställdes i länsstyrelserapporten Kartläggning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga 2006 i
Blekinge län (2007:1).
I den fördjupade granskningen av åtta öppenvårdsinsatser i länet våren 2007 konstaterade
Länsstyrelsen att socialnämnderna brister i informationen till förvaltningar och organisationer
om sina insatser för barn och unga.
En förnyad kartläggning av länets öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar har efterfrågats
lokalt, regionalt och nationellt.
Med anledning härav har Länsstyrelsen Blekinge uppdaterat 2006 års kartläggning för att få
och kunna sprida kunskap om vilka öppenvårdsinsatser socialtjänsten har att erbjuda för barn
och unga upp till 20 år i varje kommun våren 2008.
De kategorier för öppenvårdsinsatser som har använts i enkät och sammanställning är; programverksamhet, riktad dagverksamhet, socialpedagogisk insats, skolsocial insats, kvalificerat
nätverksarbete samt öppenvård i annan form.
Total har 59 verksamheter redovisats. Kommunerna i länet erbjuder allt fler öppenvårdinsatser som service. Verksamhet för unga i missbruksfamiljer finns i samtliga kommuner i Blekinge. De allra flesta verksamheter har socialtjänsten som huvudman. Under 2007 och 2008
har mer än 600 barn och ungdomar och mer än 50 familjer haft någon form av öppenvårdsinsats genom socialtjänsten i länet.
Länsstyrelsen vill tacka de som tagit sig tid att besvara enkäterna.
Det är Länsstyrelsens förhoppning att kommunerna ser kartläggningen som en hjälp att sprida
information om sina öppenvårdsverksamheter såväl internt som externt. Likaså att rapporten
kan bidra till nya idéer och uppslag och ett ökat samarbete mellan kommunerna i länet.
Kartläggningen har genomförts av socialkonsulent Pernilla Lindgren.
Karlskrona den 17 december 2008

Ann-Christine Petersson
Socialdirektör

Innehållsförteckning
Bakgrund..............................................................................................................................................7
Metod...................................................................................................................................................7
Sammanfattning...................................................................................................................................8
Öppenvårdsinsatser som redovisats av kommunerna: .........................................................................9
Karlshamn........................................................................................................................................9
Karlskrona........................................................................................................................................9
Olofström.........................................................................................................................................9
Ronneby.........................................................................................................................................10
Sölvesborg .....................................................................................................................................10
Sammanställning av vilka öppenvårdsinsatser varje kommun kan erbjuda barn och unga utifrån
respektive kategori.............................................................................................................................11
Programverksamhet .......................................................................................................................11
Riktad dagverksamhet....................................................................................................................11
Skolsocial insats.............................................................................................................................11
Socialpedagogisk insats .................................................................................................................11
Kvalificerat nätverksarbete ............................................................................................................12
Öppenvård i annan form ................................................................................................................12
Beskrivning av varje enskild öppenvårdsinsats för barn och unga....................................................12
Programverksamhet .......................................................................................................................12
Riktad dagverksamhet....................................................................................................................19
Socialpedagogisk insats .................................................................................................................20
Kvalificerat nätverksarbete ............................................................................................................24
Öppenvård i annan form ................................................................................................................25
Bilaga - Enkät ......................................................................................................................................1

5

6

Bakgrund
I Regleringsbrevet för 2006/2007 fick länsstyrelserna Regeringens uppdrag att särskilt utöva
strukturerad och operativ tillsyn av samtliga enskilda och offentliga verksamheter där barn
och unga gavs insatser av socialtjänsten. Tonvikten skulle ligga på kvalitet och säkerhet samt
att brister skulle åtgärdas.
Med anledning av uppdraget genomförde Länsstyrelsen Blekinge en kartläggning över vilka
öppenvårdsinsatser som fanns för barn och unga våren och sommaren 2006. Kartläggningen
gjordes genom en enkät som kommunerna besvarade, och sammanställdes i länsstyrelserapporten Kartläggning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga 2006 i Blekinge
län (2007:1).
I den fördjupade granskningen av åtta öppenvårdsinsatser i länet våren 2007 konstaterade
Länsstyrelsen att socialnämnderna brister i informationen om sina insatser. Det finns ett behov av att nämnderna mer aktivt arbetar med att föra ut information om sina öppenvårdsverksamheter såväl internt som externt till kommuninvånare och till de förvaltningar och organisationer som kommer i kontakt med barn och ungdomar.
Den 10 september 2007 hölls satellitkonferensen Dags för barnen där vikten av insatser för
barn och unga i riskmiljö framhölls. I styrgruppens, för planeringen av den lokala konferensdelen, fortsatta arbete har det framkommit att samlad information om kommunens insatser för
barn och unga behövs.
En förnyad kartläggning av kommunernas öppenvårdsinsatser har efterfrågats lokalt, regionalt
och nationellt. Med anledning härav har Länsstyrelsen Blekinge uppdaterat 2006 års kartläggning för att få och kunna sprida kunskap om vilka öppenvårdsinsatser socialtjänsten har att
erbjuda för barn och unga upp till 20 år våren 2008.

Metod
Samtliga länets fem kommuner; Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg
har besvarat en enkät (se bilaga) under sommaren 2008, alternativt ändrat direkt i Kartläggning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga 2006 i Blekinge län (2007:1).
Underlaget är sammanställt och kommunicerat med representanter för socialförvaltningarna.
Följande kategorier för öppenvårdsinsatser har använts i enkät och sammanställning:
- Programverksamhet som syftar till att påverka den unges eller familjens kunskaper, färdigheter och/eller beteenden genom ett på förhand framtaget program. Insatsen ges inom en avgränsad tidsperiod och ett bestämt antal timmar i veckan.
- Riktad dagverksamhet som syftar till att påverka den unges eller familjens livssituation genom en strukturerad verksamhet under en längre, sammanhållen tid. Insatsen ges utanför
hemmet på en särskild plats med en täthet av flera dagar i veckan. Verksamheten kan vara ett
alternativ till ordinarie skola/arbete.
- Socialpedagogisk insats som syftar till att påverka den unges och/eller familjens situation
genom att pedagogiskt använda aktiviteter och upplevelser i vardagen. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet.
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- Skolsocial insats som syftar till att genom förstärkt socialt stöd i skolsituationen och samarbete med hemmet möjliggöra för den unge att alltjämt vara integrerad i ordinarie skola. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet.
- Kvalificerat nätverksarbete som syftar till att påverka barnets livssituation och/eller beteende
genom att mobilisera och/eller intervenera i ett stödjande nät av personer bland släkt, vänner
och professionella kring barnet. Insatsen varierar i omfattning och varaktighet.

Sammanfattning
Total har 59 verksamheter redovisats. Några verksamheter har upphört medan flera nya har
tillkommit sedan 2006 då det totala antalet var 53.
25 verksamheter erbjuds som bistånd, 12 erbjuds som service och 16 erbjuds både som bistånd och service. Allt fler öppenvårdinsatser erbjuds som service av kommunerna. Det är bra
att stöd och hjälp blir lättillgänglig, men det finns en risk att barn inte får sina behov tillgodosedda när valet av insats inte grundar sig i en allsidig utredning. Med serviceinsats följer inte
heller krav på individuell planering, dokumentation och uppföljning av insatser för det enskilda barnet och familjen.
Fyra verksamheter är avsedda för enbart flickor/mödrar medan endast en verksamhet är avsedd för enbart pojkar/fäder. De allra flesta verksamheter har socialtjänsten som huvudman.
Drygt en tredjedel av verksamheterna startade i projektform.
Under 2007 och 2008 har mer än 600 barn och ungdomar och mer än 50 familjer haft någon
form av öppenvårdsinsats genom socialtjänsten i länet. Över 50 föräldrar har deltagit i någon
form av föräldrautbildning under 2007. Exakta siffror går inte att redovisa då uppgifterna har
inkommit vid olika tidpunkter.
Programverksamheter finns i någon form i samtliga kommuner i Blekinge. Verksamhet för
unga i missbruksfamiljer finns i samtliga kommuner i länet. Riktad föräldrautbildning finns i
fyra kommuner och program för barn som bevittnat våld i två kommuner.
Inte någon av kommunerna har någon öppenvårdsinsats att erbjuda unga med psykiskt sjuka
föräldrar. Någon sådan insats finns inte heller som ett kontinuerligt erbjudande inom landstingets Barn- och ungdomspsykiatri (uppgift lämnad av BUP). Däremot finns andra insatser
för barn och unga i landstingets regi, bl a avseende barns psykiska ohälsa.
Vad det gäller riktad dagverksamhet finns sådan verksamhet i tre kommuner avseende resursskola och arbetsträning/utbildning för unga över 16 år. Skolsociala insatser har inte redovisats
av någon kommun. Länsstyrelsen känner till att skolorna själva har olika insatser att erbjuda
barn och unga, t ex Harmonigruppen på Rödebyskolan. Dessa insatser är helt i skolans regi
och därför inte medtagna i denna redovisning. Inte heller olika frivilligorganisationers verksamheter för barn och unga är medtagna i redovisningen.
Socialpedagogisk insats i form av familjepedagogiska insatser i hemmet finns i samtliga
kommuner medan boendestöd finns i tre kommuner. Kvalificerat nätverksarbete i form av
nätverkslag finns i en kommun och annat kvalificerat nätverksarbete finns i ytterligare två
kommuner. Öppenvård i annan form redovisades av en kommun.
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Öppenvårdsinsatser som redovisats av kommunerna:
Karlshamn
*
*
*
*

ART
Barn till missbrukare
Haschavvänjningsprogram (HAP)
Unga lagöverträdare

*
*

Familjepedagogisk insats
Träningsboendet

*

Nätverksarbete

Karlskrona
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ART
Ankaret
Trappan
Haschavvänjningsprogram (HAP)
Konsekvensprogrammet
Föräldrautvecklingsprogram (Cope och Bättre föräldraskap)
Unga föräldrar
Samtalsgrupp för barn till separerade föräldrar
Kvinnogrupp
”Flickor från andra kulturer”
Medling
Gruppverksamhet Unga missbrukare

*
*
*

Resursskola
Samarbetsprojekt med Gymnasieskolans IV-program
Feriejobb

*
*
*
*
*
*

Förstärkt familjestöd (F+)
Kvalificerad kontaktperson
Kontaktpersonsverksamhet vid umgänge
Särskilt kvalificerad kontaktperson
Ungbo
Projekt X

*

Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjebehandling (LIHF)

Olofström
*
*
*

ART
Fenixgruppen
Cope

*
*

Familjepedagoger
Kvalificerad kontaktperson
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Ronneby
*
*
*
*
*
*
*
*

ART
Solrosgruppen
Trappan
Haschavvänjningsprogram (HAP)
Program för unga lagöverträdare – påverkansprogrammet
Föräldrafällan
Projekt Ungdom Sommar Tid (PUST)
Sommarläger

*
*

Trappan på Kallingeskolan
Produktionsskolan

*
*
*

Insatser i hemmet av socialtjänsten anställda behandlingsassistenter
Kvalificerad kontaktperson
Ungdomar som beviljas eget boende under socialtjänstens ansvar

*

Familjerådslag

Sölvesborg
*
*
*
*
*

Staren
Tjejgrupp
Grupp med tjejer med utländsk bakgrund
Sommargrupperna
Gruppverksamhet med föräldrar

*
*

Resursgrupper
Lagstiftad uppföljning

*
*
*

Socionom i öppenvård
Hemma-Hos insats
Kvalificerad kontaktperson

*

Regnbågens familjeverksamhet
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Sammanställning av vilka öppenvårdsinsatser varje kommun kan erbjuda
barn och unga utifrån respektive kategori
Programverksamhet
Syftar till att påverka den unges eller familjens kunskaper, färdigheter och/eller beteenden genom ett på förhand
framtaget program. Insatsen ges inom en avgränsad tidsperiod och ett bestämt antal timmar i veckan.

ART
Verksamhet för unga i missbruksfamiljer
Verksamhet för unga med psykiskt sjuka
föräldrar
Verksamhet för unga som bevittnat våld
Haschavvänjningsprogram
Program för unga lagöverträdare
Riktad föräldrautbildning
Annan programverksamhet

Karlshamn

Karlskrona

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Olofström Ronneby

x
x

x

Sölvesborg

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

Riktad dagverksamhet
Syftar till att påverka den unges eller familjens livssituation genom en strukturerad verksamhet under en längre,
sammanhållen tid. Insatsen ges utanför hemmet på en särskild plats med en täthet av flera dagar i veckan. Verksamheten kan vara ett alternativ till ordinarie skola/arbete.
Karlshamn

Karlskrona

Resursskola
Arbetsträning/utbildningsinsatser för unga
över grundskoleåldern
Annan riktad dagverksamhet

Olofström Ronneby

Sölvesborg

x

x

x

x
x

x

x

Skolsocial insats
Syftar till att genom förstärkt socialt stöd i skolsituationen och samarbete med hemmet möjliggöra för den unge
att alltjämt vara integrerad i ordinarie skola. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet.

Skolsocial insats har inte redovisats av någon kommun.
Socialpedagogisk insats
Syftar till att påverka den unges och/eller familjens situation genom att pedagogiskt använda aktiviteter och
upplevelser i vardagen. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet.

Familjepedagogiska insatser i hemmet
Resurspersoner/kvalificerade kontaktpersoner
Boendestöd
Annan socialpedagogisk insats

Karlshamn

Karlskrona

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
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Olofström Ronneby

Sölvesborg

Kvalificerat nätverksarbete
Syftar till att påverka barnets livssituation och/eller beteende genom att mobilisera och/eller intervenera i ett
stödjande nät av personer bland släkt, vänner och professionella kring barnet. Insatsen varierar i omfattning och
varaktighet.
Karlshamn

Nätverkslag
MST (multisystemisk terapi)
Annat kvalificerat nätverksarbete

Karlskrona

Olofström Ronneby

Sölvesborg

x
x

x

Öppenvård i annan form
Insatser som inte har täckts in genom ovan nämnda kategorier.
Karlshamn

Karlskrona

Olofström Ronneby

Sölvesborg

x

Beskrivning av varje enskild öppenvårdsinsats för barn och unga
Programverksamhet
Karlshamn
ART
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-20 år som genom allt för starkt utagerande hamnar i svåra situationer. Verksamhetens syfte är att få ungdomarna att hantera ett aggressivt och destruktivt beteende och komma ifrån ett utanförskap.
Under våren 2008 har sex ungdomar deltagit i ART. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. ART startade 2004 i projektform och drivs sedan 2006 i ordinarie verksamhet. ART
finns som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
Barn till missbrukare
Målgrupp är barn som har en förälder som missbrukar/har missbrukat. Barnen är i lågstadieåldern upp till 20 år uppdelade på olika grupper. Verksamhetens syfte är att barnen och ungdomarna befrias från skuld och skam, får förståelse för att de inte är ensamma, samt får redskap att hantera sin livssituation. Metoden som används är Rädda Barnens När mamma eller
pappa dricker.
Under våren 2008 har ca 12 barn och unga deltagit i gruppverksamheten. Huvudman är socialtjänsten. Samverkanspartners medverkan ska utvecklas i projekt under 2008-2009. Barn till
missbrukare startade 2004 som projekt, drivs sedan 2006 i ordinarie verksamhet och finns
som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
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Haschavvänjningsprogram (HAP)
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-20 år som röker cannabis. Verksamhetens syfte är att
bryta ett cannabismissbruk enligt Thomas Lundqvists modell.
Under våren 2008 har sex ungdomar deltagit i programmet. Huvudman för verksamheten är
socialtjänsten. Haschprogrammet startade 2004 som projekt och drivs sedan 2006 i ordinarie
verksamhet. Haschprogrammet finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Unga lagöverträdare
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-20 år som överträtt lagen. Verksamhetens syfte är att i
ett konsekvens- och påverkansprogram erbjuda råd och stöd för självinsikt.
Under våren 2008 har 15 ungdomar deltagit i programmet. Huvudman för verksamheten är
socialtjänsten i samarbete med polis, landsting, skola/fritids och räddningstjänst. Programmet
har sedan länge ingått i fältverksamheten. Program för unga lagöverträdare finns som bistånd
och service riktat till både flickor och pojkar.
Karlskrona
ART
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-18 år med aggressivitet- och våldsproblematik. Verksamhetens syfte är att ge ungdomarna verktyg för att tygla sin aggressivitet.
Under 2005 deltog två till fyra ungdomar i ART (mer aktuell statistik har inte redovisats för
länsstyrelsen). Huvudman är socialtjänsten. ART startade 2005 i ordinarie verksamhet och
finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Ankaret
Målgrupp är barn och unga i åldrarna sju till 16 år som lever i familjer som har eller har haft
missbruksproblem. Verksamhetens syfte är att barnen ska upptäcka att de inte är ensamma,
förstå att det inte är deras fel när deras föräldrar missbrukar, ges möjlighet att visa vad de
känner, få kunskap om alkohol och droger samt bli så starka att de kan säga ”Nej” till något
de inte vill. Metoden som används är Rädda Barnens När mamma eller pappa dricker.
Under 2007 deltog 12 barn i två olika Ankargrupper. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Ankaret startade 2002 i projektform och drivs sedan 2004 i ordinarie verksamhet.
Ankaret finns som service riktat till både flickor och pojkar.
Trappan
Målgrupp är barn från fem år och uppåt som har bevittnat eller själva varit utsatta för våld i
familjen. Verksamhetens syfte är att ge barnen stöd och hjälp att prata om sina upplevelser,
vad det innebär att själv ha blivit slagen, oro, mardrömmar, ensamhet, skam, svikenhet m m.
Metoden som används är Rädda Barnens modell Trappan, som är utformad i tre steg som
gradvis ska förmå barnet att tala om det våld han eller hon har upplevt.
Under 2007 deltog fem barn i Trappansamtal, ytterligare tre barn har erbjudits men tackat nej.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med kvinnojouren och polisen.
Trappan startade 2004 i projektform och drivs nu i ordinarie verksamhet. Trappan finns som
service riktat till både flickor och pojkar.
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Haschavvänjningsprogram (HAP)
Målgrupp är ungdomar från ca 15 år upp till 29 år med ett mångårigt cannabismissbruk. Verksamhetens syfte är drogfrihet.
Under 2005 hade programmet 11 informationssamtal och fem inskrivna (mer aktuell statistik
har inte redovisats för länsstyrelsen). Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i viss
samverkan med landstinget. Programmet startade 2004 i ordinarie verksamhet och finns som
bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Konsekvensprogrammet
Målgrupp är unga lagöverträdare upp till 18 år. Verksamhetens syfte är att unga lagöverträdare ska ges inblick i konsekvenserna av sina handlingar för att göra ”bättre” val i framtiden.
Under 2007 deltog två till tre ungdomar i Konsekvensprogrammet som omarbetas under 2008.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med svenska kyrkan, akutmottagningen, räddningstjänsten, polisen, försäkringsbolag, islamsk förening m fl. Programmet startade 2005 i projektform och drivs nu i ordinarie verksamhet. Verksamheten finns som bistånd
och service riktat till både flickor och pojkar.
Föräldrautvecklingsprogram (Cope och Bättre föräldraskap)
Målgrupp är föräldrar med barn i åldrarna två till 12 år (Bättre föräldraskap), och föräldrar
med ungdomar i åldrarna 13-18 år (COPE). Verksamhetens syfte är att stärka och utveckla
föräldraskap. Programmet erbjuds till föräldrar som är aktuella inom socialtjänsten.
2007 deltog 19 tonårsföräldrar i utbildning. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten.
COPE startade 2005 och Bättre föräldraskap startade 2006, båda i ordinarie verksamhet. Föräldrautvecklingsprogram finns som service riktat till både kvinnor och män.
Unga föräldrar
Målgrupp är unga föräldrar upp till 25 år med barn i åldern noll till 18 månader. Verksamhetens syfte är att ge unga föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten erbjuds till föräldrar
kända inom socialtjänsten eller efter initiativ av MHV.
Under 2007 deltog 20 föräldrar i tre olika Unga föräldragrupper. Huvudman för verksamheten
är socialtjänsten i samarbetet med MHV. Unga föräldrar startade 1993 i ordinarie verksamhet
och finns som service riktat till både kvinnor och män.
Samtalsgrupp för barn till separerade föräldrar
Målgrupp är barn i åldrarna åtta till 12 år till separerade föräldrar. Verksamhetens syfte är att
barnen får träffa andra barn som lever under samma livsvillkor, att de får möjlighet att prata
om hur det är att vara barn till separerade föräldrar, att de får möjlighet att bättre förstå sin
situation, att barnen blir sedda och sätter sig själva i centrum samt att genom gruppledarna få
tillgång till samtal och stöd av neutrala vuxna.
Samtalsgruppen har upp till åtta barn i en grupp. Under 2007 har inte någon barngrupp genomförts. Huvudman är socialtjänsten. Verksamheten startade 2000 i ordinarie verksamhet.
Gruppen finns som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
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Kvinnogrupp
Målgrupp är kvinnor med barn upp till 18 år. Kvinnan kan vara aktuell inom socialtjänsten,
vara utan sysselsättning, långtidssjukskriven samt ha tidigare erfarenhet av våld, missbruk och
psykisk ohälsa. Syftet är att stärka kvinnorna och diskutera frågor om föräldraskap.
Under 2007 deltog fem kvinnor i Kvinnogruppen. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Kvinnogruppen startade 2001 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd och service.
”Flickor från andra kulturer”
Målgrupp är tjejer i årskurs 2 på gymnasiets OP-program. Verksamhetens syfte är att stärka
”jaget” hos tjejerna, stärka gruppkänslan och ge samhällsinformation.
Under våren 2008 har sex till åtta tjejer deltagit. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med Ehrenswärdska gymnasiet. ”Flickor från andra kulturer” startade 2006 i
projektform. Tjejverksamheten finns som bistånd och service.
Medling
Målgrupp är gärningsmän under 21 år och deras brottsoffer. Verksamhetens syfte är reparativ
rättvisa.
Under 2007 har ca 25 unga deltagit. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med polis och åklagare. Verksamheten startade, i sin nuvarande form, 2007 i projektform
och drivs sedan 2008 i ordinarie verksamhet. Medling finns som bistånd och service riktat till
både flickor och pojkar.
Gruppverksamhet Unga missbrukare
Målgrupp är unga pojkar, 14-16 år, med begynnande missbruksproblematik, eller i allvarligt
riskbruk. Verksamhetens syfte är drogfrihet och meningsfull fritid.
Under våren 2008 har fyra pojkar deltagit. Verksamheten startade 2008 med socialtjänsten
som huvudman och drivs i ordinarie verksamhet. Gruppverksamhet unga missbrukare finns
som bistånd.
Olofström
ART
Målgrupp är barn i mellan- och högstadieålder som ”strular” och/eller blivit dömda till ungdomstjänst. Verksamhetens syfte är att genom strikt programverksamhet hantera olika situationer i livet och hitta andra lösningar än att hamna i bråk. Gruppverksamhetsprogram som
används är Risken finns för killar och Grus och Glitter för tjejer. Båda programmen kan omvandlas till samtalsserier.
ART startade våren 2008 i ordinarie verksamhet med socialtjänsten som huvudman. ART
finns som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.

15

Fenixgruppen
Målgrupp är barn i mellanstadieåldern som har föräldrar eller anhöriga med missbruksproblematik och/eller barn som har föräldrar som bråkar. Verksamhetens syfte är att barnen ska
få möta andra barn med samma problematik, få den tryggheten att de vågar prata om det som
är svårt, samt bli synliggjorda och lyssnade på. Metoderna som används är Rädda Barnens
När mamma eller pappa dricker, Hela Människans Linus samt Ersta modellen.
Sedan verksamheten startade 2001, i ordinarie verksamhet, har 25 barn deltagit i olika Fenixgrupper. Huvudman är socialtjänsten. Fenixgruppen finns som bistånd och service riktat till
både flickor och pojkar.
Cope
Cope är ett föräldraprogram med målgruppen föräldrar som har barn mellan 12 och 14 år.
Verksamhetens syfte är att stärka och utveckla föräldraskap. Programmet riktar sig till samtliga kommunens föräldrar och inte enbart föräldrar aktuella inom socialtjänsten.
Föräldrautbildningen gavs första gången i Olofström våren 2008. Föräldrautbildning finns
som service riktat till både kvinnor och män.
Ronneby
ART
Målgrupp är elever i mellanstadie- och högstadieåldern, i vissa årskurser erbjuds samtliga
elever att delta, samt ungdomar upp till 18 år som har kontakt med socialtjänsten. Verksamhetens syfte är att ge ungdomar med aggressiv problematik alternativ att lösa konflikter.
Under 2007 deltog två barn i ART och under våren 2008 har fem barn deltagit. Huvudman för
verksamheten är socialtjänsten i samarbete med Förskole- och grundskolenämnden. ART startade 2004 och drivs i projektform men finns i ordinarie verksamhet att erbjuda barn och unga
efter behov. ART finns både som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
Solrosgruppen
Målgrupp är barn i åldrarna sju till 16 år till missbrukande föräldrar. Verksamhetens syfte är
att barnen får möta andra barn i samma situation och upptäcka att de inte är ensamma, att förmedla att det inte är barnens fel att föräldrarna missbrukar, ge barnen möjlighet att få visa
känslor samt att barnen får kunskap om alkohol och droger. Metoden som används är Hela
Människans Linus.
Under våren 2008 har fem barn deltagit i Solrosgruppen. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Solrosgruppen startade som projekt 2002 och drivs i ordinarie verksamhet sedan
2003. Solrosgruppen finns som service riktat till både flickor och pojkar.
Trappan
Målgrupp är barn från tre år och uppåt som bevittnat våld i sina familjer. Verksamhetens syfte
är att ha krissamtal på barnens egna villkor och en hjälp för barnen att bearbeta traumatiska
händelser.
Under 2007 deltog fem barn i Trappan, och under våren 2008 har tre nya barn deltagit i trapppansamtal. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Verksamheten startade 2005 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
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Haschavvänjningsprogram (HAP)
Målgrupp är ungdomar 13-20 år som är motiverade att sluta röka cannabis. Verksamhetens
syfte är att cannabisrökande personer blir avgiftade under en sex veckors period och får kunskaper om hur cannabis påverkar dem, enligt Thomas Lundqvists modell. KASAM används
för testning av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron.
Under våren 2008 har tre personer deltagit i Haschprogrammet. Huvudman för verksamheten
är socialtjänsten i samarbete med psykiatrin, arbetsförmedlingen och Frivården. Programmet
startade 2005 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd och service riktat till både flickor
och pojkar.
Program för unga lagöverträdare – påverkansprogrammet
Målgrupp är ungdomar överlämnade till vård inom socialtjänsten. Verksamhetens syfte är att
ungdomen inte ska begå fler brott genom att ungdomen och dennes vårdnadshavare ska få
insikt om brottet och dess konsekvenser, tar ansvar och aktivt medverkar till förändring samt
arbetar med planering för framtiden.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Påverkansprogrammet drivs i ordinarie verksamhet och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Föräldrafällan
Målgrupp är föräldrar till barn i årskurs 5 i vissa delar av Ronneby kommun. Verksamhetens
syfte är att aktivera förebyggande arbete kring droger, att göra diskussionerna kring droger
”rumsrena”, öka kunskapsnivån om droger samt att föräldrarna får förutsättningar och redskap
för att möta barnen i diskussioner kring droger
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Föräldrafällan startade 2004 och drivs i projektform. Föräldrafällan finns som service riktat till både kvinnor och män.
Projekt Ungdom Sommar Tid (PUST)
Målgrupp är högstadieungdomar i åldrarna 13-16 år som befinner sig i riskzonen. Verksamhetens syfte är att erbjuda ungdomarna sysselsättning i tre veckor i början av sommarlovet och
därmed ge dem möjlighet att tjäna egna pengar, en möjlighet att finna fritidsaktiviteter som de
kan intressera sig för en längre tid, att ungdomarna ska kunna samarbete och umgås i grupp,
samt stilla ungdomarnas föräldrars oro.
Under 2007 deltog 11 ungdomar i PUST. Under 2008 deltog 10 ungdomar. Huvudman för
verksamheten är socialtjänsten. PUST startade 2003 i projektform, drivs sedan 2006 i ordinarie verksamhet och riktas till både flickor och pojkar.
Sommarläger
Målgrupp är barn i åldrarna sju till 12 år samt miniledare i åldrarna 15-18 år. Lägret riktar sig
till barn som har kontakt med socialtjänstens behandlingsassistenter, barn vars föräldrar lever
under knappa ekonomiska förhållanden och i övrigt är resurssvaga. Verksamhetens syfte är att
barnen ska erbjudas en meningsfull sommaraktivitet och få ett positivt sommarminne.
Sommaren 2007 deltog 15 barn och åtta ungdomsledare i Sommarläger. Sommaren 2008 deltog 14 barn och fyra ungdomsledare. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Sommarläger startade 2003 i projektform och riktas till både flickor och pojkar.
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Sölvesborg
Staren
Målgrupp är barn från sex år upp till tonåren som har föräldrar med missbruksproblem. Syftet
med verksamhetens är att se, lyssna på och erbjuda barnen det stöd som de har självklar rätt
till och med tidigt riktade insatser ge barnen strategier och redskap för att kunna hantera sin
vardagssituation. Metoden som används är Rädda Barnens När mamma eller pappa dricker.
Under våren 2008 har sex barn deltagit i Staren. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med referensgruppen, BHV, MHV, förskolepsykolog, Familjeenheten från
BUP och Skanslyckans specialpedagoger. Staren startade våren 2008 i ordinarie verksamhet.
Staren finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Tjejgrupp
Målgrupp är flickor i högstadieåldern 12-16 år i riskzon som på ett eller annat sätt utmärkt sig.
Verksamhetens syfte är att främja flickornas identitetsutveckling, ge flickorna ökat självförtroende, låta tjejerna få uttrycka och pröva sina åsikter och rusta sig inför situationer som kan
uppstå under tonårstiden.
Ca åtta flickor per termin deltar i Tjejgruppen, under våren 2008 har gruppen inte varit igång.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med skolkurator eller fritidsledare.
Tjejgruppen startade våren 2000 i ordinarie verksamhet. Tjejgruppen finns som service.
Grupp med tjejer med utländsk bakgrund
Målgrupp är flickor med utländsk bakgrund i åldern 16-19 år.
Under våren 2008 har fem till sex flickor träffats ca tre gånger, med fortsatta träffar under
hösten. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten och finns som service.
Sommargrupperna
Målgrupp är flickor respektive pojkar i högstadieåldern 12-16 år i riskzon som på ett eller
annat sätt utmärkt sig. Verksamhetens syfte är att ge ungdomarna en meningsfull sysselsättning under tre veckor på sommarlovet.
Ca 16 ungdomar, åtta flickor och åtta pojkar, per sommar deltar i Sommargrupperna. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med elevvården och fritidsgårdsverksamheten. Sommargrupperna startade sommaren 2001 i ordinarie verksamhet. Sommargrupperna
finns som service.
Gruppverksamhet med föräldrar
Målgrupp är ”tonårsdrabbade” föräldrar där fokus ligger på personlig utveckling.
Under våren 2008 har verksamheten haft sex deltagare. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten, finns som bistånd och riktas till både kvinnor och män.
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Riktad dagverksamhet
Karlskrona
Resursskola
Målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år. Verksamhetens syfte är att erbjuda skola
till barn och unga som inte fungerar i ordinarie skola.
Huvudman för verksamheten är barn- och ungdomsförvaltningen i samarbete med socialtjänsten. Resursskolan drivs i ordinarie verksamhet. Resursskolan finns som service riktat till både
flickor och pojkar.
Samarbetsprojekt med gymnasieskolans IV-program
Målgrupp är några få ungdomar i åldrarna 16-19 år med stora skol- och sociala problem.
Verksamhetens syfte är att ge ungdomarna en fungerande skolgång i alternativ form i samarbete med föräldrar och den unge.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med skolan. Projektet startade våren 2006 och drivs på försök med befintliga resurser i ordinarie verksamhet. Samarbetsprojektet finns som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
Feriejobb
Målgrupp är grundskoleungdomar från 13 år och uppåt i särskilt behov av meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Verksamhetens syfte är meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenhet.
Under sommaren 2008 har 30 ungdomar haft feriejobb. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samverkan med privata och offentliga arbetsgivare som bidrar med arbetsplats och
viss handledning. Verksamheten startade 1997, drivs i ordinarie verksamhet och finns som
bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Ronneby
Trappan på Kallingeskolan
Målgrupp är högstadieelever som inte klarar av ordinarie skolgång, bl a barn som inte klarar
att få undervisning i stor grupp eller barn som kan vara störande för andra.
Huvudman för verksamheten är förskole- och grundskolenämnden och riktar sig till både
flickor och pojkar.
Produktionsskolan
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 16-20 år utan sysselsättning som är i extra behov av stöd
och vägledning samt ungdomar inskrivna vid individuella programmet i gymnasiet. Verksamhetens syfte är att ge stöd, vägledning och träning inför arbete eller utbildning inom ordinarie
verksamheter.
Under 2005 gick cirka 25 ungdomar i Produktionsskolan (mer aktuell statistik har inte redovisats för länsstyrelsen). Huvudman för verksamheten är arbetsmarknadsenheten i samarbete
med arbetsförmedling och socialtjänst. Produktionsskolan startade 1998 i projektform, drivs
sedan 2003 i ordinarie verksamhet och finns som service riktat till både flickor och pojkar.
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Sölvesborg
Resursgrupper
I Sölvesborgs kommun finns två högstadieskolor. Mjällby skola har slussgrupper, en verksamhet för barn i behov av särskilt stöd med inriktning att utveckla kunskaper ämnesmässigt
och socialt. Syftet är att alla barn ska ha en klassplacering i ordinarie klass. Slussarna används
när det finns behov av mindre undervisningsgrupp p g a kunskaps- och/eller sociala skäl, t ex
perceptions- och koncentrationsproblematik, antisocialt beteende, självdestruktivt handlande,
dyslexi/dyskalkyli, skoltrötthet, syn/hörselproblematik. Möjligheten finns för personal från
slussarna att gå ut och stötta elever i elevernas hemklass då t ex gruppdynamiken behöver
stärkas. Under hösten 2008 är ca 100 elever på något sätt i kontakt med slussverksamheten.
På Bokelundsskolan finns det två jämbördiga resursgrupper för att ge behovsprövade specialpedagogiska insatser, se ovan nämnda insatser. Eleverna kan till viss del även ha anpassad
studiegång.
Huvudman för verksamheterna är barn- och utbildningsnämnden. Samarbete sker med Individ- och familjeomsorgen, BUP och habilitering. Resursgrupperna riktar sig till både flickor
och pojkar.
Lagstiftad uppföljning
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 16-20 år som inte har börjat gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller ungdomar som efter ett år på individuella programmet inte har kommit vidare till
andra program. Verksamhetens syfte är att erbjuda dessa ungdomar adekvata och individuella
åtgärder.
Under 2008 har tre ungdomar varit aktuella. Huvudman för verksamheten är barn- och utbildningsnämnden i samarbete med Team Jobbcenter och gymnasieförbundet. Verksamheten riktar sig till både flickor och pojkar.
Socialpedagogisk insats
Karlshamn
Familjepedagogisk insats
Målgrupp är familjer med social problematik. Verksamhetens syfte är att stötta föräldrar och
barn, ge strategier för att klara relationerna i familjen och få en fungerande tillvaro.
Under våren 2008 har cirka 10 familjer haft familjepedagogisk insats. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med skola, BUP, habiliteringen och vuxenpsykiatrin.
Familjepedagogisk insats startade 2004 i projektform och drivs sedan 2006 i ordinarie verksamhet. Familjepedagogisk insats finns som bistånd.
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Träningsboendet
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 16-20 år som av olika anledningar inte kan bo hemma.
Verksamhetens syfte är att erbjuda ungdomen träningsboende alternativt boendestöd i egen
längenhet. Innan insatsen ges görs en ADAD-intervju som ligger till grund för behandlingsplaneringen.
Under våren 2008 har ca 15 ungdomar haft boendestöd. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med bl a skola och BUP. Verksamheten startade 2004 i projektform och
ingår sedan 2006 i ordinarie verksamhet. Boendestöd finns som bistånd riktat till både flickor
och pojkar.
Karlskrona
Förstärkt familjestöd (F+)
Målgrupp är familjer med barn upp till 18 år med komplex problematik. Verksamhetens syfte
är att arbeta med förändring och kompensation. Stöd erbjuds av socialsekreterare och behandlare och familjen erbjuds mycket tid. Arbetet sker lösningsfokuserat.
Under 2007 hade 10-15 familjer F+ som bistånd. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten sedan starten i november 2002. Viktiga samarbetspartners är skola, BHV och BUP. F+
drivs i ordinarie verksamhet och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Kvalificerad kontaktperson
Målgrupp är barn upp till 18 år som är aktuella inom socialtjänsten och har svårigheter i sociala relationer. Syftet med verksamheten är en kontaktperson som får ett omfattande och kvalificerat uppdrag att arbeta med i enskild familj, barngrupp, tjejgrupp och/eller killgrupp.
Under 2005 deltog 22 barn och ungdomar och tre till fyra enskilda familjer med stort behov
av stöd i kvalificerad kontaktpersons gruppverksamhet (mer aktuell statistik har inte redovisats för länsstyrelsen). Huvudman är socialtjänsten. Kvalificerad kontaktperson har utvecklats
ur kontaktfamilj- och kontaktpersonverksamheten under de senaste åren och drivs i ordinarie
verksamhet. Kvalificerad kontaktperson finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Kontaktpersonsverksamhet vid umgänge
Målgrupp är barn där domstol beslutat om att barnets umgänge ska ske med kontaktperson,
eller där föräldrar är överens om att umgänge eller överlämning av barnet ska ske med bistånd
av kontaktperson. Verksamheten sker på Mariedalsgården och är öppen varannan helg.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Kontaktpersonverksamhet vid umgänge startade 2005, drivs i ordinarie verksamhet och finns som bistånd och service riktat till både flickor
och pojkar.
Särskilt kvalificerad kontaktperson
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-18 år i riskzon för bl a missbruk och kriminalitet. Syftet
med verksamheten är att hjälp ungdomar att förändra sin livssituation.
Under 2007 hade 10 ungdomar särskilt kvalificerad kontaktperson. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Särskilt kvalificerad kontaktpersonsverksamhet startade 2007, drivs i
ordinarie verksamhet och finns som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
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Ungbo
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 16-20 år som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Verksamhetens syfte är att ungdomarna ska klara ett eget boende.
Under 2007 var 35 ungdomar inskrivna på Ungbo. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med Karlskronahem. Ungbo startade 1997/1998 i ordinarie verksamhet
och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Projekt X
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-18 år med sociala problem. Verksamhetens syfte är att
ge inskrivna ungdomar ett stöd som ska möjliggöra en förändring. Projekt X är tillgängligt för
inskrivna ungdomar dygnet runt.
Under vår och sommar 2008 har 19 ungdomar haft insatsen. Huvudman för verksamheten är
socialtjänsten i samarbete med skola, BUP och föräldrar. Projekt X startade 1996 i projektform, drivs sedan 1998 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd riktat till både flickor
och pojkar.
Olofström
Familjepedagoger
Målgrupp är föräldrar och deras barn i åldrarna noll till 13 år där behov av stöd i omsorgen av
barnet finns. Verksamhetens syfte är förändring och stärkande av omsorgsförmågor hos föräldrarna samt ibland kompensation av omsorgsbrister fysiskt, psykiskt och emotionellt. En
metod som används är Marte Meo.
Huvudman är socialtjänsten. Familjepedagogerna startade 2002 som projekt med utökad personal och delvis ändrad inriktning. Verksamheten fanns dock sedan 1985 i form av hemma
hos insatser. Familjepedagogerna ingår i ordinarie verksamhet sedan 2003. Familjepedagoger
finns både som bistånd och service riktat till både flickor och pojkar.
Kvalificerad kontaktperson
Målgrupp är tonårsbarn i åldrarna 13-20 år och deras föräldrar, där ungdomarna är utagerande, ofta med inslag av begynnande kriminallitet och/eller missbruk. Verksamhetens syfte är
att genomföra förändringsarbete i ungdomens hemmiljö avseende den unge själv och dennes
föräldrar genom stöd via kvalificerad kontaktperson som finns tillgänglig. Ofta finns bristande
eller otillräcklig gränssättning från förälders sida.
Under 2005 hade två ungdomar Kvalificerad kontaktperson(mer aktuell statistik har inte redovisats för länsstyrelsen). Huvudman är socialtjänsten. Verksamheten startade 2005 och
drivs i projektform. Kvalificerad kontaktperson finns som bistånd riktat till både flickor och
pojkar.
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Ronneby
Insatser i hemmet av socialtjänsten anställda behandlingsassistenter
Målgrupp är barn från noll år och uppåt och deras familjer med behov av stöd i bl a föräldrarollen, skolgång och relationer. Verksamhetens syfte är att barn och ungdomar och deras familjer ska få stöd och hjälp på ett för dem adekvat sätt till att leva ett självständigt liv.
Under 2007 hade 69 barn och ungdomar insatser i hemmet. Under våren 2008 hade 61 barn
och ungdomar insatsen. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Insatser i hemmet startade 1999 i projektform, drivs sedan 2001 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd.
Kvalificerad kontaktperson
För uppdrag som kräver mer kompetens än sedvanliga kontaktpersonsuppdrag finns kvalificerade kontaktpersoner. Dessa har en yrkesbakgrund och kompetens inom det sociala arbetet
eller inom angränsande yrkesområdens såsom t ex lärare och polis (mer information om insatsen har inte redovisats för länsstyrelsen).
Ungdomar som beviljas eget boende under socialtjänstens ansvar
Målgrupp är ungdomar i åldrarna 16-18 år som flyttat ut från institution eller som av olika
skäl inte kan bo kvar i sitt föräldrahem. Verksamhetens syfte är att stödja och kontrollera
ungdomar i deras egna boenden samt se till att de får en fungerande sysselsättning och en meningsfull fritid.
Under våren 2008 hade 14 ungdomar denna insats. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Ungdomar som beviljats eget boende startade 2001 i ordinarie verksamhet och finns
som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Sölvesborg
Socionom i öppenvård
Målgrupp är barn och ungdomar sex till 18 år. Syftet är att kunna erbjuda insatser på hemmaplan till barn, ungdomar och föräldrar för att så långt det är möjligt förhindra placeringar och
separationer mellan barn och föräldrar. Likaså att kortare utredningstid ska kunna komma till
stånd då insatsen kan påbörjas redan under utredningstiden. Exempel på insatser är bl a lösningsfokuserade samtal enskilt eller med hela familjen och reflekterande team.
Socionom i öppenvård startades hösten 2008. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten
och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Hemma-Hos insats
Målgrupp är familjer med barn i åldrarna noll till 12 år. Verksamhetens syfte är att stärka föräldrarna i deras föräldraroll, förbättra relationerna mellan barn och föräldrar samt att lära ut
vikten av struktur och gränssättningar i hemmet, i avsikt att minska placeringar utanför det
egna hemmet.
Under 2007 har 5 familjer erbjudits insatsen, under 2008 beräknas det bli ungefär åtta familjer. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Hemma-Hos insats startade 2000 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
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Kvalificerad kontaktperson
Målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna noll till 18 år och deras familjer där barnen och
ungdomarna annars skulle ha placerats i annat boende. Verksamhetens syfte är att förbättra
relationerna mellan barn och föräldrar.
Under 2007 har sju familjer erbjudits insatsen, under 2008 beräknas det bli ca fyra familjer.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Kvalificerad kontaktperson drivs i ordinarie
verksamhet och finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
Kvalificerat nätverksarbete
Karlshamn
Nätverksarbete
Målgrupp är barn och ungdomar från lågstadieåldern upp till 20 år. Verksamhetens syfte är att
nätverket kring den unge och hans eller hennes familj ska vara en resurs. Verksamheten kan
erbjuda kartläggning med hjälp av familjekartor, nätverksmöten m m.
Under våren 2008 har ca 10 barn och ungdomar erbjudits nätverksarbete. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Nätverksarbetet startade 2004 i projektform och ingår sedan 2006 i
ordinarie verksamhet. Nätverksarbetet ges som bistånd till både flickor och pojkar.
Karlskrona
Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjebehandling (LIHF)
Målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer med komplex problematik.
Verksamhetens syfte är att förhindra extern placering och förkorta externa placeringar.
Under 2007 har två familjer tackat ja till LIHF och erhållit detta stöd. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. LIHF startade 2006 i ordinarie verksamhet och finns som bistånd
riktat till både flickor och pojkar.
Ronneby
Familjerådslag
Målgrupp är enskilda och familjer och deras barn. Verksamhetens syfte är att integrera familjerådslag som en alternativt förebyggande, kompletterande och kompenserande modell i det
dagliga arbetet samt att ge en möjlighet till större klientinflytande och främjande av ett barnperspektiv där barnets röst räknas.
Under 2007 deltog sex barn och unga i Familjerådslag. Under våren 2008 har fyra barn och
unga deltagit. Huvudman för verksamheten är socialtjänsten. Familjerådslag startade 2004
och drivs i projektform. Familjerådslag finns som bistånd riktat till både flickor och pojkar.
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Öppenvård i annan form
Sölvesborg
Regnbågens familjeverksamhet
Målgrupp är familjer med barn i åldrarna noll till sex år. Föräldrarna är på ett eller annat sätt i
behov av hjälp och stöd i sin föräldraroll, i behov av att få balans i vardagen samt hjälp att
sätta gränser. Verksamhetens syfte är att stärka relationen mellan barn och föräldrar, att förebygga placeringar, förändra familjers liv i positiv riktning samt arbeta med familjer som är
socialt isolerade.
Huvudman för verksamheten är socialtjänsten i samarbete med mödra- och barnhälsovården
och barnomsorgen. Regnbågens familjeverksamhet startade i projektform i augusti 1996 och
drivs nu i ordinarie verksamhet. Verksamheten finns som bistånd riktat till både flickor och
pojkar.
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Bilaga - Enkät
KARTLÄGGNING AV SOCIALTJÄNSTENS ÖPPENVÅRDSINSATSER
FÖR BARN OCH UNGA UPP TILL 20 ÅR
Kartläggningen avser perioden våren 2008

PROGRAMVERKSAMHET
som syftar till att påverka den unges eller familjens kunskaper, färdigheter
och/eller beteenden genom ett på förhand framtaget program. Insatsen ges inom
en avgränsad tidsperiod och ett bestämt antal timmar i veckan.

Avser kommun:
Finns programverksamhet enligt definitionen att tillgå inom kommunen?
Vilken form av sådan öppenvårdsverksamhet finns?
Erbjuds deltagande efter biståndsbeslut eller som service?
Riktar sig verksamheten till pojkar och/eller flickor?
Besvara frågorna genom att sätta kryss i lämpliga rutor nedan.
Finns
ej

Form av öppenvårdsinsats:

Finns
som bistånd

Riktar sig till
som service

både som
bistånd o.
service

flickor

pojkar

ART
Verksamhet för
unga i missbruksfamiljer
Verksamhet för
unga med psykiskt
sjuka föräldrar
Verksamhet för
unga som bevittnat
våld
Haschavvänjningsprogram
Program för unga
lagöverträdare
Riktad föräldrautbildning
Annan programverk-samhet

Beskriv kortfattat vad som ovan angivits som ”annan programverksamhet”:

1

både flickor
och pojkar

Besvara följande frågor för var och en av de programverksamheter som finns att
tillgå inom kommunen.
1. Verksamhetens namn :
2. Målgrupp för verksamheten (beskriv kortfattat):
3. Åldersgrupp:
4. Vilket syfte/mål har verksamheten (beskriv kortfattat):
5. Behov/problembild (beskriv kortfattat):
6. Ungefär hur många barn och unga har deltagit i programverksamheten under
år xxxx?
10. Vem är huvudman för verksamheten?
(Med huvudman avses den myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för en viss verksamhet)

socialtjänsten
annan offentlig huvudman, vilken?
privat företag/stiftelse/samfund
kan ej besvara frågan
7. Vilka samarbets- samverkanspartners medverkar i programverksamheten?
8. När startade verksamheten? År
9. Drivs verksamheten i projektform?
ja
nej
startade som projekt, är nu ordinarie verksamhet sedan år

Kontaktperson för verksamheten:
Tel.

•

Bifoga gärna informationsbroschyr eller annan dokumentation som beskriver verksamheten!
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RIKTAD DAGVERKSAMHET
som syftar till att påverka den unges eller familjens livssituation genom en strukturerad verksamhet under en längre, sammanhållen tid. Insatsen ges utanför hemmet på en särskild plats
med en täthet av flera dagar i veckan. Verksamheten kan vara ett alternativ till ordinarie skola/arbete.

Avser kommun:
Finns riktad dagverksamhet enligt definitionen att tillgå inom kommunen?
Vilken form av dagverksamhet finns?
Erbjuds deltagande efter biståndsbeslut eller som service? Riktar sig verksamheten till pojkar
och/eller flickor?
Besvara frågorna genom att sätta kryss i lämpliga rutor nedan.
Finns
ej

Form av öppenvårdsinsats:

Finns
som bistånd

Riktar sig till
som service

både som
bistånd o.
service

flickor

pojkar

Resursskola
Arbetsträning/
utbildningsinsatser
för unga över
grundskoleåldern
Annan riktad dagverksamhet

Beskriv kortfattat vad som ovan angivits som ”annan riktad dagverksamhet”

3

både flickor
och pojkar

Besvara följande frågor för var och en av de riktade dagverksamheter som finns
att tillgå inom kommunen.
1. Verksamhetens namn :
2. Målgrupp för verksamheten (beskriv kortfattat):
3. Åldersgrupp:

0-12

13-20

4. Vilket syfte/mål har verksamheten?
5. Behov/problembild (beskriv kortfattat):
6. Ungefär hur många barn och unga har deltagit i riktad dagverksamhet under
år xxxx?
7. Vem är huvudman för verksamheten?
(Med huvudman avses den myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för en viss verksamhet)

socialtjänsten
annan offentlig huvudman, vilken? …………….
privat företag/stiftelse/samfund
kan ej besvara frågan
8. Vilka samarbets- samverkanspartners medverkar?
9. När startade verksamheten, år
10. Drivs verksamheten i projektform?
ja
nej
startade som projekt, är nu ordinarie verksamhet sedan år

Kontaktperson för verksamheten
Tel.
•

Bifoga gärna informationsbroschyr eller annan dokumentation som beskriver verksamheten!
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SOCIALPEDAGOGISK INSATS
som syftar till att påverka den unges och/eller familjens situation genom att pedagogiskt använda aktiviteter och upplevelser i vardagen. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet

Avser kommun:
Finns socialpedagogisk insats enligt definitionen att tillgå som öppenvårdsinsats inom kommunen?
Vilken form av socialpedagogisk insats/verksamhet finns?
Erbjuds deltagande efter biståndsbeslut eller som service?
Riktar sig verksamheten till pojkar och/eller flickor?
Besvara frågorna genom att sätta kryss i lämpliga rutor nedan.
Finns
ej

Form av öppenvårdsinsats:

Finns
som bistånd

Riktar sig till
som service

både som
bistånd o.
service

flickor

pojkar

Familjepedagogiska insatser i
hemmet
Resurspersoner/
kvalificerade kontaktpersoner
Boendestöd
Annan socialpedagogisk insats

Beskriv kortfattat vad som ovan angivits som ”annan socialpedagogisk insats”

5

både flickor
och pojkar

Besvara följande frågor för var och en av de socialpedagogiska insatserna som
finns att tillgå inom kommunen.
1. Verksamhetens namn :
2. Målgrupp (beskriv kortfattat):
3. Åldersgrupp:
4. Vad har insatsen/verksamheten för målsättningen/syfte?
5. Behov/problembild (beskriv kortfattat):
6. Ungefär hur många barn och unga har deltagit i socialpedagogisk insats under
år xxxx?
7. Vem är huvudman för verksamheten?
(Med huvudman avses den myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för en viss verksamhet)

socialtjänsten
annan offentlig huvudman, vilken?
privat företag/stiftelse/samfund
kan ej besvara frågan
8. Vilka samarbets- samverkanspartners medverkar?
9. När startade verksamheten? År
10. Drivs verksamheten i projektform?
ja
nej
startade som projekt, är nu ordinarie verksamhet sedan …………….

Kontaktperson för verksamheten
Tel.

•

Bifoga gärna informationsbroschyr eller annan dokumentation som beskriver verksamheten!
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SKOLSOCIAL INSATS
som syftar till att genom förstärkt socialt stöd i skolsituationen och samarbete med hemmet möjliggöra för den unge att alltjämt vara integrerad i ordinarie skola. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet.

Avser kommun:
Finns skolsocial insats enligt definitionen att tillgå som öppenvårdsinsats för åldersgruppen 8-12
år?
Erbjuds deltagande efter biståndsbeslut eller som service?
Riktar sig verksamheten till pojkar och/eller flickor?
Besvara frågorna genom att sätta kryss i lämpliga rutor nedan.
Finns
ej

Finns
som bistånd

Riktar sig till
som service

både som
bistånd o.
service

Skolsocial insats

7

flickor

pojkar

både flickor
och pojkar

Besvara följande frågor för var och en av de skolsociala insatser enligt definitionen som finns att tillgå inom kommunen.
1. Verksamhetens namn :
2. Målgrupp för verksamheten (beskriv kortfattat):
3. Åldersgrupp:
4. Vilket syfte/mål har verksamheten?(beskriv kortfattat):
5. Behov/problembild (beskriv kortfattat):
6. Ungefär hur många barn och unga har erbjudits skolsocial insats under år xxxx?
7. Vem är huvudman för verksamheten?
(Med huvudman avses den myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för en viss verksamhet)

socialtjänsten
annan offentlig huvudman, vilken?
privat företag/stiftelse/samfund
kan ej besvara frågan
8. Vilka samarbets- samverkanspartners medverkar?
9. När startade verksamheten? År
10. Drivs verksamheten i projektform?
ja
nej
startade som projekt, är nu ordinarie verksamhet sedan
Kontaktperson för verksamheten
Tel.
•

Bifoga gärna informationsbroschyr eller annan dokumentation som beskriver verksamheten!

8

KVALIFICERAT NÄTVERKSARBETE
som syftar till att påverka barnets livssituation och/eller beteende genom att mobilisera
och/eller intervenera i ett stödjande nät av personer bland släkt, vänner och professionella
kring barnet. Insatsen varierar i omfattning och varaktighet.

Avser kommun:
Finns någon form av kvalificerat nätverksarbete enligt definitionen ovan att tillgå som öppenvårdsinsats inom kommunen?
Erbjuds deltagande efter biståndsbeslut eller som service?
Riktar sig verksamheten till pojkar och/eller flickor?
Besvara frågorna genom att sätta kryss i lämpliga rutor nedan.
Finns
ej

Finns
som bistånd

Riktar sig till
som service

både som
bistånd o.
service

flickor

pojkar

både flickor
och pojkar

Nätverkslag
MST (multisystemisk
terapi)

Annat kvalificerat
nätverksarbete

Beskriv kortfattat vad som ovan angivits som ”annat kvalificerat nätverksarbete”
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Besvara följande frågor för var och en av de former av kvalificerat nätverksarbete enligt definitionen som finns att tillgå inom kommunen.
1. Verksamhetens namn :
2. Målgrupp för verksamheten (beskriv kortfattat):
3. Åldersgrupp:
4. Vilket syfte/mål har verksamheten (beskriv kortfattat):
5. Behov/problembild (beskriv kortfattat):
6. När startade verksamheten, år
7. Ungefär hur många barn och unga har erbjudits kvalificerat nätverksarbete under år xxxx?

8. Vem är huvudman för verksamheten?
(Med huvudman avses den myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för en viss verksamhet)

socialtjänsten
annan offentlig huvudman, vilken?
privat företag/stiftelse/samfund
kan ej besvara frågan
9. Vilka samarbets- samverkanspartners medverkar?
10. Drivs verksamheten i projektform?
ja
nej
startade som projekt, är nu ordinarie verksamhet sedan
Kontaktperson för verksamheten
Tel.

•

Bifoga gärna informationsbroschyr eller annan dokumentation som beskriver verksamheten!

10

ÖPPENVÅRD I ANNAN FORM
Här finns möjlighet att beskriva insatser som inte har täckts in genom övriga kategorier.
En blankett per verksamhet

Avser kommun:

Form av verksamhet:

Finns
som bistånd

som service

både som
bistånd o.
service

Riktar sig till
flickor
pojkar

både flickor
och pojkar

Övrigt:
Verksamhetens namn :
Målgrupp för verksamheten (beskriv kortfattat):
Åldersgrupp:

0-12

13-20

Vilket syfte/mål har verksamheten (beskriv kortfattat):
Behov/problembild (beskriv kortfattat):

•

Bifoga gärna informationsbroschyr eller annan dokumentation som beskriver verksamheten!
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Länsstyrelsen Blekinge län
371 86 Karlskrona
Tel: 0455-870 00
E-post: blekinge@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blekinge

