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Projekt i Skärholmen  

 Syfte  

 att utveckla utredningsarbetet för våldsutsatta barn där barnet 

är eller har varit utsatt för en rättslig tvist avseende 

vårdnaden, boendet och/eller umgänget samtidigt som en 

utredning om barnets skydd pågår.   /Madeleine  

 

Projektansvarig: Lena Thorson, avdelningschef socialtjänsten  

Projektledare: Christina Järås, familjerättssekreterare 

Epost  christina.jaras@stockholm.se 
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Bakgrund 

  

 erfarenheten att socialtjänstens olika enheter i flera fall 

har kommit till skilda bedömningar där barn har varit 

utredda både på barnenheten och på familjerätten.  

 de komplikationer i samarbetet som uppstår med 

kontaktverksamheten (umgängesstöd) när barnenheten 

och familjerätten har gjort olika bedömningar.   

 

 

2013-08-20 

 

SIDAN 3 



Följder av bristande samarbete 

 

 Risk för felaktiga föreställningar om varandras kunskap och uppdrag. 

 Också risk för att utvecklas åt olika håll i olika ”kulturer” 

(handläggarperspektiv, familjens perspektiv, gemensam värdegrund, 

förutfattade meningar) 
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Vad saknades för att samarbete skulle uppstå? 

 

 Rutiner och mötesplatser för samarbete.  
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Länsstyrelsen beviljade medel 

 att användas till  

 utbildning av barnavårdsutredare, familjerättssekreterare samt 

berörda inom familjevården för  

– samsyn och kompetensutveckling på området våld i nära relationer med 

barnen i fokus,  

– utveckling av samarbetet mellan personalkategorierna/enheterna för att 

skapa rutiner för handläggning samt att  

– utveckla samarbete med Framnäs som utför insatser till barn som 

bevittnat våld.   
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Projektorganisation 

 Styrgrupp  

– Avdelningschef, enhetschefer från barnenhet, kontaktverksamhet och 

familjerätt, projektledaren för VBSS samt projektledaren för Barnfrid i 

Stockholm 

– Projektplan antagen september 2011 

 Projektgrupp 

– Totalt 10 medlemmar från familjerätten, barnenheten och 

kontaktverksamheten 

 Referensgrupp 

– Allmänna Barnhuset, BRIS, BUP,  tingsrätt, kvinnostödet,  forskning,  

öppenvården, metodutvecklingsenheten, andra enheter i förvaltningen,  andra 

stadsdelars och kommuners förvaltningar.  
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Definition av våldsutsatta barn 

 Tidig definition under projektets gång: barn som bevittnar och 

är utsatta för våld, fysiskt och psykiskt. 

 

 Senare definition:  Våld är varje handling riktad mot en annan 

person, som genom att denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot 

sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Ur Meningen 

med våld (Per Isdal) 
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Vad gjorde vi ? 

 För ökad samsyn och kunskapsöverföring  

 Konferens i Indianapolis AFCC Working with High Conflict 

and Violent Families – a race with no winners 26 – 30 okt 

2011. CIMS.  

– Konferens i Oslo ATV 9 – 10 nov 2011.    

– Utbildning i Signs of Safety - åtta utbildningsdagar,  hela barnenheten samt 

2 familjerättssekreterere.  

– Gemensam handledning och ärendedragning  

– Metoddagar för all personal inom familjerätt, barnenhet samt 

kontaktverksamhet 

– Enkät – socialsekreterarnas syn på samarbete och samsyn vid 

projektstart och vid projektavslut 2 år senare 
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Projektets konkreta resultat 

 

 Manual för ärendehantering med rutiner för  

– samverkan mellan familjerätten, barnenheten och kontaktverksamheten. I 

Skärholmen   

– Gemensam handledning   
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Goda exempel  

 Eva:  Charlotte ringde… 

 Madeleine:  Charlotte ärende fs och bv 

 Sara:  alltid fungerat 

 BE och FR: riskbedömning ihop i vbu utr 

 Eva:  familjerätten inbjuds för FR information 

 Christina:  självklart numera att ta aktiv kontakt när ett barn 

  är pågående i BE 
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Reflektioner ett år efter projektets avslut 

 Gemensam handledning gav mest 

 Att vi känner varandra spelar roll för samarbetet 

 Våra erfarenheter om projektet gjorde skillnad även för de 

som inte var aktiva?       

 Nyvunna insikter är färskvara. Samverkan löper inte på av sig 

själv.  

 Samverkan behöver finna nya former vid varje 

omorganisation 
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Hur går vi vidare?  

        

Familjerätt 
Sydväst  

Barnenhet Hägersten 
Liljeholmen  

Barnenhet 
Skärholmen  

Barnenhet Älvsjö  
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Våldsutsatta barn – socialtjänst i 

samverkan 

christina.jaras@stockholm.se 

Skärholmens stadsdelsförvaltning  

www.stockholm.se 

http://www.stockholm.se/

