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Inledning 
Ledningsgruppen för sociala investeringsfonden har gett i uppdrag att kartlägga de 
insatser som bidrar till att främja barn och ungas psykiska hälsa i Norrköpings 
kommun.  
Den sociala investeringsfondens syfte är att genom ett förebyggande arbete bryta en 
negativ händelseutveckling i ett tidigt skede och på så sätt långsiktigt minska risken 
för utanförskap och långvarig arbetslöshet. Genom en kartläggning av insatser 
underlättas processen av att identifiera behov i det förebyggande arbetet. 
 

Syfte och mål 
Kartläggningen ska bidra till att skapa en helhetsbild av kommunens arbete, visa 
sammanhang kontoren emellan samt visa i vilka åldrar och på vilken nivå barn och 
ungdomar får tillgång till stöd. Ambitionen är att kartläggningen sedan kan fungera 
som en grund för fortsatt arbete med att ta fram nya insatser till Norrköpings 
kommuns sociala investeringsfond. Syftet med denna kartläggning är inte att bedöma 
kvaliteten eller omfattningen av insatser, utan det blir aktuellt i ett senare skede.  

 

Genomförande 
Arbetet med kartläggningen har sin utgångspunkt i SKL:s risk- och friskfaktorer och 
råd gällande effektiva insatser. Klicka på länken för att hitta SKL:s affisch ”Barns 
utveckling”: 

http://psynk.se/download/18.2ec9551814855cd716b17e22/1410522191855/4b.+Tillh
%C3%B6rande+affisch+till+V%C3%A4nta+inte%2521+Barns+utveckling+-
+Friskriskfaktorer+och+effektiva+insatser.pdf 
Materialet och informationen som ligger till grund för kartläggningen är tagen ur 
verksamhetsplaner och verksamhetsbeskrivningar på externa webben och intranätet, 
uppdragsplaner, årsredovisningen, riktlinjer, handlingsplaner osv. Det har dessutom 
funnits ett utbyte med sakkunniga och verksamhetschefer under hela projektets gång.  
Det kan dock finnas insatser som har missats eller som av andra anledningar inte finns 
med i kartläggningen. En anledning kan vara att en insats bedömdes omfattas av andra 
mer övergripande insatser. Exempelvis har det valts att ange grundskolan som en 
enskild insats, trots att det i arbetet i grundskolan erbjuds ett mångtal riktade insatser. 
Vissa av dessa har lyfts i kartläggningen men andra ingår i samlingsbegreppet 
”grundskola”. 
 

Upplägg 
Insatserna i kartläggningen/Figur 1 har indelats i tre nivåer; den första nivån är 
Generella insatser som är tillgängliga för alla barn i Norrköpings kommun, den andra 
nivån är Insatser vid tecken på risk och den sista nivån är Insatser vid bekräftad 
problematik. Insatserna har sedan uppdelats ytterligare en gång i insatser som ingår i 
den permanenta verksamheten och extra insatser som antingen är tidsbegränsade 
projekt eller som inte når alla barn (exempelvis genuspedagogen som är en permanent 
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insats men som bara finns i två förskolor). Diagrammet är dessutom indelat i sex 
åldersgrupper och insatserna är inordnade efter målgruppens ålder.  

Insatserna har sedan färgkodats beroende på vilket kontor som utför insatsen. Insatser 
där det finns ett samarbete mellan olika verksamheter har tilldelats flera färger. 
Insatser som har tilldelats en grå färg är insatser som inte har en tydlig verksamhet 
som äger insatsen utan samarbetet är starkt kontorsövergripande. Ett exempel här är 
TRUNK eller BUSS. 
Figur 2/Cirkeldiagrammet som hittas på sida sex är ett komplement till kartläggningen 
och ämnar visa på sammanhang insatser och verksamheter emellan. Cirkeln är 
uppdelad i tio risk- och friskgrupper och insatserna är inordnade under dessa 
ämnesrubriker. På så sätt blir det tydligare vilka insatser som finns exempelvis för 
barn med risk för ohälsosam anknytning samt vilka kontor som jobbar med denna 
riskfaktor. Cirkeldiagrammet kan därmed ligga till grund för utökade samarbeten och 
tydligare ansvarsfördelning. 

På sida sju hittas sedan ytterligare en kartbild, figur 3 som innehåller 
samverkansgrupper. Det är grupper som på olika sätt riktar sitt arbete till barn och 
unga och deras psykiska hälsa men som inte kan betraktas som specifika eller 
enskilda insatser och som därför inte ryms i den primära kartläggningen. Utan dessa 
samverkansgrupper är kartläggningen av insatserna dock ofullständig.  
Figur 4 som finns på sida åtta innehåller till slut insatser och aktörer som barn och 
unga i Norrköping har tillgång till men som inte tillhandahålls av kommunen. Det är 
viktigt att ha i åtanke att det finns ett flertal insatser som redan täcks av Region 
Östergötland eller organisationer såsom BRIS eller Rädda Barnen. Ett exempel är 
krav på arbete med nyblivande mödrar i högrisksituationer eller under graviditeten. 
Arbetet med denna grupp ligger huvudsakligen under Region Östergötlands ansvar 
(MVC, BVC), vilket gör att det utan hänsyn till Region Östergötlands insatser skulle 
finnas en lucka i kartläggningen av kommunens insatser. Ett helhetsgrepp är därför 
nödvändigt. 

Efter diagrammen finns det sedan en beskrivning av alla insatser som ingår i 
kartläggningen. Genom att klicka på insatsen på kartläggningen kan läsaren direkt 
hoppa till beskrivningen till den specifika insatsen. På varje sida finns det en pil som 
läsaren kan klicka på för att hoppa tillbaka till kartläggningen. 

 

Fortsättning 
I nästa skede kommer en utredning att genomföras som med hjälp av en mer 
djupgående analys av kartläggningens insatser kommer att visa på behov och brister 
men även styrkor i kommunens arbete med barn och ungas psykiska hälsa idag. I 
analysen kommer insatsernas kvalité att redovisas, vilket innebär att det kommer att 
belysas frågor såsom; når insatsen de barn som beskrivs som målgrupp? Hur fungerar 
övergångar när det gäller åldersgrupper och verksamheter? Finns det behov som inte 
täcks av insatserna? Kan man effektivisera arbetet med barn och unga på något sätt?  

Med hjälp av ett helhetsgrepp kring frågor som gäller barn och ungas psykiska hälsa 
kan samarbeten och ansvarsfördelning effektiviseras och på så sätt säkerställas att 
barn i Norrköping nås av rätt insatser.



	  

	  

-9 mån-2 år 2-6 år 6-12 år 12-16 år 16-18 år 18-24 år 

IDROTT UTAN GRÄNSER osv. 

DET FRIA KULTURLIVETS SATSNINGAR (olika projekt) 
PEDAGOGISK VERKSAMHET KULTURINSTITUTIONER (ex skolbesök) 

UTVECKLINGSSTÖD TJEJSATSNING 
STADSBIBLIOTEKETS OLIKA PROJEKT ör att stimulera barn och unga att läsa 

ARBETE MED LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING(läspedagoger, -piloter, screeningtester osv.) 
TALPEDAGOG förskola och skola 

KOMPETENSUTVECKLING (Lärarlyftet 2, matematiklyftet,…) 
GENERELLT ARBETE SKOLNÄRVARO 

SKOLRESPLANEPROJEKTET(tema trygghet) 

TRUNK (ANDT arbete: olika projekt ex. ”don’t drink and drive” och samarbete med krogar) 

Gymnasieungdomar driver egna företag (+UngDrive) 
UNGA KOMMUNUTVECKLARE & GYMNASIEARBETE 

FERIEARBETEN och SOMMARVERKSAMHET 
FLERKULTURELLT MENTORSPROGRAM 

SKOLFILMFESTIVALEN & filmpedagogisk verksamhet i skolor 
”MED STADEN SOM SCEN” 

”DEMOLA” framtidsverkstad/ mötesplats 
PUFF 

VUXENUTBILDNING 
(olika former) 

”ASKEN (18+ år) 

SOLURET (18+ år) 

SERVICE-&GRUPPBOSTÄDER (18-24 år) 

PERSONLIGT OMBUD 

DAGLIG VERKSAMHET 

TEAM L.I.V. (18+ år) 

ÖPPEN FÖRSKOLEVERKSAMHET + FAMILJECENTRAL (0-6 år) 

FÖRSKOLA (1-6 år) 

FAMILJEDAGHEM (1-6 år) 

FÖRSKOLE
KLASS  (6år) 

GRUNDSKOLA (7-16 år) 
GRUNDSÄRSKOLA inklusive TRÄNINGSSKOLA 

GYMNASIESKOLA (16-19 år) 
GYMNASIESÄRSKOLA 

CENTRALA ELEVHÄLSAN 

FRITIDSHEM (6-10år) FRITIDSGÅRDAR (12-16 år) 
STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING 

UNGDOMSHÄLSAN (-26 år; +Region Östergötland) 

GENUSPEDAGOG förskola 

Projekt ”CREANET” i förskola 
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BARNHÄLSAN (6-12 år; +Region Östergötland) UNGDOMSHÄLSAN (-26 år; + Region Östergötland) 

UMGÄNGESSTÖD FENIX 
NORRKÖPINGS NÄTVERKSLAG 

FÖRÄLDRABEHANDLING (0-18 år) 

FAMILJERÅDGIVNING (samarbete med familjecentraler och uppsökande uppdrag) 
VRÄKNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE 

”GODE MÄN” 

FAMILJECENTRALER(0-6 år; +Region Östergötland) 

FAMILJEBEHANDLING (7-18 år) 

CENTRALA ELEVHÄLSANS SPECIALPEDAGOGISKA STÖD 

IKSE 

BALDER 

MEDLING vid brott 

INTRODUKTIONSPROGRAM IM 

BASKLASS (16-19 år) 
UNGDOMSBOENDE 

Projekt ”LIKVÄRDIG FÖRSKOLA” 
ALLA BARN I SKOLAN 

DHK – hedersrelaterade konflikter (+polis, Rädda Barnen) 

IDROTTENS HUS KLOCKARETORPET SERVICETRAINEE (och 
andra arbetsmarknadsinsatser) 

FAMILJEHEM (stöd i föräldraskapet och beviljas utifrån barnens behov) 
KONTAKTFAMILJ (stöd i föräldraskapet och beviljas utifrån barnens behov) 

KONAKTPERSON (stöd i föräldraskapet och beviljas utifrån barnens behov) 

FRIDEBORG (4-19 år) 

BUSS (Socialkontor, skola, fritid; 6-16 år) 

KORTTIDSVISTELSE (i form av läger, helgresor, stödfamilj, korttidshem) 

PERSONLIG ASSISTANS 

AVLÖSARSERVICE 

MOA-MOTTAGNING(-26 år; +Region Östergötland) 

KONTAKTPERSON (enligt LSS) 
LEDSAGARSERVICE (12+ år) 

BARNBOENDE (cirka 6-21 år) 

KORTTIDSTILLSYN (13-21 år) 
BOENDESTÖD (16 + år) 

”ELLEN” (kvinnor 18+ år) 

KOLONIVERKSAMHET (8-14 år) 

KOMMUNGEMENSAMMA RESURSGRUPPER 

BRÅVALLA MOTTAGNINGSBOENDE 

SKOLFAM 

NP-CENTER (13-23 år) 

SOLID ÅTERKOMST (14-20 år; UngaKris) 

STARTBOENDE (18+ år) 

”PLATTFORMEN” (18+ år) 

Utbildningskontoret Socialkontoret Vård- & Omsorgskontoret Arbetsmarknadskontoret Kontorsövergripande ansvar 

SPÄDBARNSVERKSAMHET (-1,5 år; 
+Region Östergötland) 

UNGA FÖRÄLDRAR 
UNGOMSTJÄNST (-21 år) 

NATTOMSORG (1-12 år) 

BARN- OCH ELEVOMBUD 

10-12 års 
verksamhet 

Klicka på 
insatsen för att 
hoppa till 
beskrivningen!

Med pilarna 
som finns 
längst ner på 
varje sida kan 
du hoppa 
tillbaka hit!
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Föräldrabehandling	  
Spädbarnsverksamhet	  
Umgängesstöd	  Fenix	  
Familjebehandling	  
Familjecentral	  

Föräldrabehandling	  	  	  	  	  	  	  	  
Barnhälsan	  

Centrala	  Elevhälsan	  
	  	  Umgängesstöd	  Fenix	  
	  	  Familjebehandling	  

Balder	  
Föräldrabehandling	  

”Gode	  män”	  
Centrala	  Elevhälsa	  
Umgängesstöd	  Fenix	  
Familjebehandling	  

IKSE	  
Basklass	  &	  IM	  

Ungdomsboende	  
Norrköpings	  Nätverkslag	  

Familjecentral	  
Mötesplats	  ”Asken”	  

Familjecentral	  
Föräldrabehandling	  
Familjebehandling	  

	  	  Familjerådgivning	  

Alla	  barn	  i	  skolan	  
Basklass	  &	  IM	  

Kommungemensamma	  	  
resursgrupper	  

Balder	  
Medling	  

Barnhälsan	  
Basklass	  &IM	  
IdroLens	  Hus	  
Familjecentral	  

Basklass	  &	  IM	  
Kommungemensamma	  resursgrupper	  

Barnhälsan	  
Centrala	  Elevhälsan	  

god	  	  
anknytning	  

trygga	  
rela9oner	  

förmåga	  9ll	  
konfliktlösning	  

fungerande	  
språk	  

fram9dsinri

ktning	  
Moral-‐	  

utveckling	  

mo9va9on	  för	  
lärande	  

kan	  följa	  regler	  

posi9v	  
självkänsla	  

förstår	  
andras	  
behov	  

KontakOamilj,	  	  
kontaktperson,	  	  
Familjehem	  
Barnboende	  

Kontaktperson	  enligt	  LSS	  

KontakOamilj,	  	  
kontaktperson,	  
	  familjehem	  

Kontaktperson	  LSS	  
Föräldrautbildning	  

Frideborg	  
KontakOamilj,	  	  
kontaktperson,	  
	  familjehem	  

Föräldrautbildning	  
Personligt	  Ombud	  

Servicetrainee	  	  
Bråvalla	  moLagningsboende	  
KontakOamilj,kontaktperson	  

”Soluret”	  
Avlösar-‐&Ledsagarservice	  

PlaTormen	  

KontakOamilj,	  kontaktperson	  
NP-‐Center	  

BUSS	  

SkolFam	  
NP-‐Center	  

Moa-‐moLagning	  
”Ellen”	  

Solid	  Återkomst	  

Boendestöd	  
Startboende	  

Serviceboestäder+Gruppbostäder	  
Daglig	  Verksamhet	  
Personlig	  assistans	  

KorYds9llsyn	  
KorYdsvistelse	  

Öppen	  förskole-‐	  
verksamhet	  
Familjecentral	  

Förskola	  
Skola	  

Fri9dsgård	  
Fri9dshem	  

Familjedaghem	  
Förskola	  
Skola	  

Familjedaghem	  
Fri9dshem	  

Skola	  

Skola	  
Förskola	  

Arbete	  läs-‐&skrivutveckling	  
Stadsbibliotekets	  projekt	  

Talpedagog	  

Vuxenutbildning	  
Studie-‐	  &	  yrkesvägledning	  

Feriearbeten	  &	  
Sommarverksamhet	  

Familjecentral	  

Skola	  
Fri9dshem	  Fri9dsgård	  

Familjecentral	  
IdroL	  utan	  gränser	  
”Jämställd	  fri9d”	  
Genuspedagog	  
Tjejsatsning	  

Skola	  
Genuspedagog	  

Arbete	  läs-‐&skriv-‐	  
utveckling	  

Generellt	  arbete	  närvaro	  

TRUNK	  
Skola	  

Skola	  
Ungdomshälsa	  

IdroL	  utan	  gränser	  
Centrala	  Elevhälsa	  

Fri9dsgård	  
Familjecentral	  

Utvecklingsstöd	  tjejsatsning	  
	  Familjedaghem	  

Fri9dshem	  

Ungdomshälsan	  
Förskola	  
Skola	  

Insatser för barn och unga 
i Norrköping 

I relation till frisk- & 
riskfaktorer 

Riskfaktorer 

Friskfaktorer 

Generell nivå 

Risknivå 

Bekräftad 
problematik 



SUF	  –
Samverkan,	  
utveckling,	  
föräldraskap	  

SSPF
(10-‐18	  år)	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Social-‐
kontoret	  

Polis	  

Kultur-‐	  och	  	  
FriFds-‐
kontoret	  

Social	  
Insats-‐
grupp	  
(-‐18	  år)	  

Social-‐
kontoret	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Polis	  &	  	  
Region	  
Östergötland	  

Arbets-‐
marknads-‐
kontoret	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Region	  
Östergötland	  

Vård-‐	  och	  	  
Omsorgs-‐	  
kontoret	  

NoBrå	  +
Trygghets
-‐gruppen	  

Kultur-‐	  och	  	  
FriFds-‐
kontoret	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Social-‐
kontoret	  

Polis,	  kriminalvård,	  
kyrka,	  svensk	  handel,	  
föreningslivet,	  
åklagarmyndighet,	  
krögarnas	  
samarbetsorganisaFon,	  
elevrepresentanter	  LIU	  

Samverkansgrupper och samordnande grupper för barn och unga 
i Norrköpings kommun  

Barn-‐
samverket	  
+	  
Områdes-‐
grupper	  

Social-‐
kontoret	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Vård-‐	  och	  	  
Omsorgs-‐	  
kontoret	  

Barnhälsovård,	  
primärvård,	  polis,	  
BUP	  

SSÖ	  +	  
OSÖ	  
barn	  och	  
unga	  

Samverkan	  
placerade	  
barn	   Samverkan	  

hedersrelaterat	  
våld	  inklusive	  
könsstympning)	  

+	  
Barnmisshandels-‐
ruFner	  

Region	  
Östergötland	  

Social-‐
kontoret	  

Social-‐
kontoret	  

Generell nivå Risknivå Bekräftad 
problematik 

Region	  
Östergötland,	  
polis,	  BUP,	  
åklagar-‐
myndigheten	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Vård-‐	  och	  	  
Omsorgs-‐	  
kontoret	  

Social-‐
kontoret	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

BIBASS	  –
Barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  
stöd	  

Utbildnings-‐	  
kontoret	  

Klicka på 

insatsen för att 

hoppa till 
beskrivningen!



-9 mån – 2 år 

 
2-6 år 6-12 år 

 
12-16 år 16-18 år 

 
18-24 år 

 

Insatser där kommunen inte har ansvar 

VÅRDCENTRAL (Region Östergötland) 

FOLKTANDVÅRD (Region Östergötland) 

BUP (Region Östergötland) 

POLIS 

SVENSKA KYRKAN 

FLYKTINGMEDICINKST CENTRUM FMC (Region Östergötland) 

LSS råd och stöd (Region Östergötland) 

BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN (Region Östergötland) 

RÄDDA BARNEN 

BARNHABILITERINGEN (Region Östergötland) 

BRIS 

MVC & BVC (Region 
Östergötland) ÄTSTÖRNINGSTEAMET (Region Östergötland) 
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INSATSER FÖR BARN OCH UNGA I 
NORRKÖPING 

 
 

GENERELLA INSATSER/INSATSER TILL ALLA BARN 
Bas/Permanent verksamhet 

 
Öppen förskoleverksamhet och familjecentral 
Utbildningskontoret; 0-6 år 
Utbildningskontoret erbjuder öppen förskoleverksamhet för barn 0-6 år. 
Region Östergötland ansvarar för familjecentralernas utbud på generell nivå, 
Socialkontoret på risknivå. Familjecentraler är en mötesplats för barnfamiljer i deras 
geografiska område där både barn och vuxna får en möjlighet att knyta nya kontakter.  
Familjecentralernas utbud skiljer sig åt mellan bostadsområden. I Hageby, 
Klockaretorpet, Fenix och Navestad finns det extra insatser för att möta riskgrupper. 
Fokus i arbetet här är anknytning – samspel samt fånga upp och slussa vidare 
riskgrupper. 
  
Familjedaghem   
Utbildningskontoret; 1-6 år 
Inom familjedaghem erbjuds mindre barngrupper och en lugn hemmiljö och det är en 
del av kommunens pedagogiska omsorg. Det finns 6 familjedaghem i olika 
geografiska områden. Det bedrivs pedagogisk verksamhet riktat mot olika 
åldersgrupper och intressen i form av olika temaarbeten och gruppaktiviteter som 
exempelvis gymnastik, skogsutflykter, biblioteksbesök osv. Barns lärande, språk 
(samtal, sagoläsning, sångstunder, drama, bild, skapande) och delaktighet står i 
centrum.  
 
Barnomsorg nattetid 
Utbildningskontoret; 1-12 år 
Nattomsorg finns i Vilbergen, Haga, Klingsberg och Skärblacka. Här tas hand om 
barn som behöver omsorg på kvällar, nätter och helger i en trygg och  hemliknande 
miljö.  
 
Fritidshem 
Utbildningskontoret; 6-10 år (däefter öppen fritidsverksamhet i skola eller 
fritidsgård) 
Fritidshem har elever rätt till när föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller 
föräldralediga. Det gäller barn som går i förskoleklass till och med barn i årskurs 4. 
Fritidshem erbjuds i anslutning till skolan varje vardag inklusive lov- och studiedagar. 
 
10-12 års-verksamhet 
(öppen fritidsverksamhet i skola eller fritidsgård) – Utbildningskontoret  
En del av det som kallas för ”Annan pedagogisk verksamhet” (familjedaghem, öppen 
förskola och familjecentral, öppen 10-12 års-verksamhet, nattomsorg,…).  
 

Tillbaka till 
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Fritidsgårdar 
Utbildningskontoret; 12-16 år 
Fritidsgårdarnas mål enligt hemsidan är att; ”tillvarata och främja besökarnas 
kreativitet, behov och personliga intressen; de erbjuder möjligheten att träna sig i 
demokratiska mötesformer, träffa positiva vuxna och framför allt att HA KUL!” I 
uppdraget ingår 10-12 års verksamhet och tonårsverksamhet. Fritidsgårdar finns 
utspridda över stadsdelarna. Utbudet varierar starkt, beroende på popularitet, antal 
barn i området, riskgrupper och även av lokalen.  
 
Förskola 
Utbildningskontoret; 1-6 år 
Förskolans målgrupp är barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskola ska finnas i 
en omfattning som motsvarar föräldrars och barns behov. Olika förskolor kan erbjuda 
olika pedagogiska inriktningar. Som alternativ till förskola finns även familjedaghem.  
 
Förskoleklass 
Utbildningskontoret; 6 år 
Om föräldern inte begär skolstart för det sexåriga barnet kommer barnet att erbjudas 
förskoleklass vid någon skola som ligger i närheten av familjens bostad och där barnet 
troligtvis kommer att gå i skolan de första åren. 
 
Grundskola 
Utbildningskontoret; 7-16 år 
I Norrköpings skola betonas vikten av att varje ålder och varje individ har olika 
behov. Inom alla ämnesområden och för alla åldrar används metoder för kreativt 
lärande. Norrköpings skolor arbetar nu med att skapa en större likvärdighet mellan de 
olika enheterna och en jämn och hög kvalitet. Skolorna använder sig av aktuella 
forskningsresultat som bland annat säger att det är viktigt att kunna anpassa 
undervisningens form och innehåll till skilda kontexter och elevernas olika 
förutsättningar. 
 
Grundsärskola och träningsskola 
Utbildningskontoret 
Särskolans målgrupp är elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan gå i 
grundskola eller senare i gymnasieskola. 

Grundsärskolans kursplaner skiljer sig från grundskolans och även från 
träningsskolans. Särskola är en egen skolform men undervisning bedrivs oftast i nära 
anslutning till grundskolan. Eleven i grundsärskola går antingen kvar i sin klass i 
grundskolan eller också bildar grundsärskoleelever en egen klass, men oftast i samma 
byggnad. En särskoleelev har tillgång till fler vuxna pedagoger och utbildningen i 
särskola syftar till att ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar 
utbildningen i grundskolan.  

Träningsskolans kursplaner utgörs inte av traditionella ämnen, utan ämnen som 
motsvarar olika färdigheter som eleven ska tillägna sig; exempelvis estetisk 
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.  
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Gymnasieskola 
Utbildningskontoret; 16-19 år  
I Gymnasienämndens uppdragsplan står det att gymnasieskolor har ett stort ansvar att 
informera och handleda, att stödja den individuella utvecklingen, uppmärksamma 
elevers behov, upprätthålla ett starkt samarbete med grundskolan, ge elever 
förutsättningarna att nå målen osv. 
 
Gymnasiesärskola 
Utbildningskontoret 
Efter avslutad skolplikt har ungdomar rätt att tas emot av gymnasiesärskola. 
Gymnasiesärskola finns det antingen som nationella program eller individuella 
program. Individuella program är anpassade till elevens egna förutsättningar.  
 
Centrala Elevhälsan 
Utbildningskontoret; 1-19 år 
Centrala elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande i form av insatser som 
stärker barn och ungdomars hälsa samt stödjer dem i deras utveckling och med hänsyn 
till utbildningens mål. Elevhälsan består av fyra delar: medicinsk, psykologisk, 
psykosocial och specialpedagogisk.  
Professioner som finns inom Centrala Elevhälsan: 
- Psykolog 
- Samordnande kurator (förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, Komvux) 
Samarbetar med: Socialtjänst, BUP, Barn- och vuxenhabiliteringen, Polis, andra 
myndigheter och frivilligorganisationer 

- Läspedagog 
- Läspiloter 
- Specialpedagog med spetkompetens inom… 

o Läs- och skrivsvårigheter, Hörselnedsättning och CI, Neuropsykiatriska 
området ex ADHD, OCD, Atismspektrumtillstånd, Tourettes, Syn, Tal- 
och kommunikation 

- Talpedagog (förskola och skola) 
- Skolläkare och skolsköterskor = Skolhälsovård! 
- Stödsamordnare 
Insatser som ingår i Centrala Elevhälsans arbete: 

• Skolhälsovård 
• Specialpedagogiskt stöd 
• Språk-, läs- och skrivutveckling (generell) 
• Kompetensutveckling 
• Riktlinjer för att utreda dyslexi 
• SUF 
• SkolFam 
• Utvecklad samverkan med BUP 
• ”Skola för alla” 
• Arbetsgrupp Nyanlända (i dialog med Flyktingmedicinska Centrum) 
•  Projekt ”Våga göra skillnad” 
• Projekt ”Vägledning för arbete mot hedersrelaterat våld” 

Tillbaka till 
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• Projekt mot könsstympning 
• Projekt ”Jarro” 
• Handlingsplan för suicidprevention 

 
IKSE 
Utbildningskontoret  
Målgruppen är elever med annat modersmål än svenska. Stödet är riktat mot elevens 
språk- och kunskapsutveckling genom grundskola och gymnasium. 
 
Ungdomshälsan 
Utbildningskontoret + Region Östergötland; -26 år 
Ungdomshälsan är en verksamhet där Centrala Elevhälsan samverkar med Region 
Östergötland. Utbildningskontorets ansvar ligger på generell nivå medan 
Socialkontoret har ansvar på risknivå. Ungdomshälsan riktar sig även till ungdomar 
som redan har tagit studenten.  
  
Vuxenutbildning (Grundläggande, gymnasial, SFI, särvux)  
Utbildningskontoret 
• Grundläggande vuxenutbildning är till för personer som saknar kunskaper som ska 

uppnås i grundskolan, har förutsättningar att klara utbildningen och är bosatta i 
Sverige. 

• SFI (Svenska för invandrare) lär ut grunderna i det svenska språket för vuxna 
invandrare som är folkbokförda i kommunen. SFI kan sökas på heltid eller deltid. 
Det finns dessutom möjligheten att läsa på kvällstid och även kombinera 
närstudier med nätbaserad undervisning. 

• Gymnasial vuxenutbildning kan sökas för att få en yrkesutbildning eller 
behörighet till högskolestudier. 

• Särvux är till för personer som har gått ut gymnasiet och har ett 
förståndshandikapp, förvärvad hjärnskada eller autism och därför behöver extra 
stöd. 

 
Studie- och yrkesvägledning 
Utbildningskontoret; (12-19 år) 
Grundskoleelever får tillgång till vägledningssamtal, information om 
utbildningsvägar, skolor och arbetsmarknad, kontakter med arbetslivet, osv. Även 
vårdnadshavaren får vara delaktig i vägledningen. 
 
 

Extra insatser på generell nivå 
 
Genuspedagog förskola 
Utbildningskontoret 
Den här insatsen är permanent men är inordnad som extra insats eftersom den inte är 
tillgänglig för alla barn utan enbart erbjuds på vissa förskolor. 
Norrköpings kommun har två genuspedagoger, en på Svanen förskola i Hageby (som 
har utsetts till Sveriges bästa förskola 2013) och en på Hantverkarens förskola (City). 
Genuspedagogerna jobbar med att förbättra kunskapen hos pedagogerna när det gäller 
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jämställdhets- och värdegrundsfrågor. Syftet är att förebygga diskriminering, bryta 
negativa genusnormer som kan begränsa eleven i sin utveckling samt förbättra 
skolresultaten och minimera stressfaktorer. 
 
Barn- och Elevombud 
Utbildningskontoret (alla åldrar) 
Barn- och Elevombudet kan man vända sig till som elev om man inte känner att man 
får det stöd man behöver och som förälder om man inte känner att sitt barn får en bra 
skolgång. Barn- och Elevombudet jobbar med värdegrundsfrågor för att främja en god 
skolmiljö och förebygga kränkningar i Norrköpings förskolor och skolor.  
 
”Creanet” 
Internationellt projekt – Utbildningskontoret 
I Norrköping är tre förskolor med i Creanet-projektet (Silverdansen, Svanen och 
Nyckelpigan). Arbetet handlar om att identifiera vad som stöttar eller hindrar 
kreativitet och på det sättet kunna skapa bra förutsättningar för eleven. 
  
Arbete med läs- och skrivutveckling 
Utbildningskontoret  
Norrköpings kommun har en styrgrupp för läs- och skrivutveckling (Verksamhetschef 
Centrala elevhälsan, Utvecklingsledare, samordnande läspedagog, samordnande 
talpedagog, specialpedagoger, stödsamordnare) som arbetar för en ökad 
måluppfyllelse genom att stimulera till ett förebyggande arbete när det gäller 
elevernas skriftspråkliga utveckling. I Norrköpings skola finns det läs- och 
skrivnätverk där läspiloter möts för att utbyta erfarenheter samt diskutera aktuell 
forskning och förebyggande arbete. Läspedagoger har i uppdrag att stimulera till 
förebyggande arbete och att utreda läs- och skrivsvårigheter.  

Det finns dessutom ”Riktlinjer för att utreda specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi” (vid tecken på risk). I första hand görs en pedagogisk läs- 
och skrivutredning av skolans specialpedagog. Om kompetens att utreda saknas görs 
en anmälan om behov av stöd till Centrala elevhälsan. Det kan även finnas behov av 
en psykologisk-, språklig-, social- eller medicinisk utredning. 
  
Talpedagog förskola och skola 
Utbildningskontoret 
Talpedagogen har i uppdrag att stödja barns tal-, språk och 
kommunikationsutveckling. Handledning av personal och konsultation står i fokus när 
det gäller utveckling av gruppmetodik, språkpedagogiskt arbete med barn som har 
annat modersmål än svenska. Talpedagogen skall också analysera och bedöma 
kommunikativ förmåga där pedagoger har anmält behov, vara behjälplig med elever 
med språkstörning osv.  
 
Kompetensutveckling 
Utbildningskontoret 
Kompetensutvecklingsinsatser som finns inom området läs- och skrivutveckling 
initieras av styrgruppen för språk-, läs- och skrivutveckling och är bland annat ”Nya 
språket lyfter” och ”Att arbeta med språklig medvetenhet i förskoleklass”. 

Tillbaka till 
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Lärarlytet II är en fortbildning för lärare/förskollärare med syftet att öka lärarnas 
kompetens som i sin tur ska öka elevernas måluppfyllelse. 
  
Generellt arbete med skolnärvaro 
Utbildningskontoret 
I arbetet med skolnärvaro betonas betydelsen av samarbetet mellan skola och 
föräldrar. I ”Riktlinje rörande skolplikt, närvarokontroll…” läggs det stor vikt på 
ansvarsfördelningen mellan skola och eventuellt socialtjänsten. Här lyfts även fram 
vikten av att informera föräldrar om rättigheter och skyldigheter, när och hur de ska 
agera och vem de ska vända sig till. I riktlinjen står det; ”Att vara uppmärksam på 
barns frånvaro från skolan, och ta reda på orsakerna till frånvaron, är ett sätt att tidigt 
uppmärksamma barn i riskzonen”. 
Klasslärarens ansvar är att ta reda på barnets uppfattning om anledning till frånvaro 
och vad som kan krävas för stöd för att eleven ska närvara. Rektorn har ansvar att 
kalla till elevvårdskonferens och att i varje enskilt fall bedöma om det är lämpligt att 
socialsekreterare inbjuds att delta. Föräldrarna kan tacka ja eller nej till socialtjänstens 
deltagande.  
 
Flerkulturellt mentorsprogram 
Utbildningskontoret  
Sex elever som går sista året på gymnasiet och som har flerkulturell bakgrund följer 
varsin förvaltningschef. Målet med projektet är att öka antalet chefer med flerkulturell 
kompetens. 
 
Skolresplaneprojektet 
Utbildningskontoret + Tekniska kontoret 
Syftet med projektet är att få fler att gå, cykla och åka med kollektivtrafik till skolan 
för att minska trafiken och på så sätt göra skolvägarna mer säkra. Inom projektet 
genomförs också kartläggningar av skolvägar och vilka platser som inte upplevs som 
trafiksäkra. Totalt ingår 9 skolor i projektet.  
 
Stadsbibliotekets olika projekt 
Kultur- och Fritidskontoret 
Målet med stadsbibliotekets projekt är att stimulera barn och unga till att läsa på 
fritiden. Det genomförs aktiviteter såsom skrivarverkstäder, skrivarläger, workshops, 
läsarklubbar, Harry Potter träffar och bibliotekets detektivbyrå. 
 
Det fria kulturlivets satsningar, olika projekt  
Kultur- och Fritidskontoret 
Norrköpings kommun har 2013 stöttat 52 vuxen-/ungdomsarrangemang och 46 
ungdomsarrangemang. Exempel är projektet Konst-Pinpa i Marielund, dansföreningen 
Tromäki fick stöd med sitt projekt Ett drömsommarjobb där ungdomar fick arbeta 
med dansproduktion. EU projektet ”European Cities Network for Business friendly 
Environment” arbetar dessutom för att underlätta för entreprenörer inom kultursektorn 
att starta eget eller växa. 
 
  

Tillbaka till 
diagrammet 



                                                                                                                

15 

Pedagogisk verksamhet exempelvis skolbesök 
Kultur- och Fritidskontoret 
Pedagogisk verksamhet bedrivs i konstmuseet, stadsbiblioteket, stadsmuseet, Cnema, 
det bidragsstödda föreningslivet, Visualiseringscenter, kulturskolan, kulturlagets 
verksamhet, symfoniorkester,… 
 
Uppdrag Jämställd fritid: Projekt ”Fritidsmiljonen” (10-15 år) 
Kultur- och Fritidskontoret 
I Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan står att Norrköpings kommun ska arbeta 
för att erbjuda jämlika möjligheter till en rik fritid. Målet är att öka antalet ungdomar 
boende i Hageby och Klockaretorpet som regelbundet deltar i en organiserad 
fritidsaktivitet. Nämnden ska dessutom styra sina resurser mot en mer jämställd 
fördelning.  

Projektet ”Fritidsmiljonen” riktar sig mot barn och unga i åldrarna 10-15 år, 
träder i kraft 2015 och ska vara i ett år. Projektet riktar sig till idrotts- och 
fritidsföreningar med grundstöd för barn och ungdomsverksamhet. 
 
”Med staden som scen” 
Kultur- och Fritidskontoret 
Inom det här projektet genomförs ett antal kulturaktiviteter tillsammans med barn och 
unga. Idén var att lyfta ut kulturen ur stadsrummet, utanför institutionerna. Projektet 
var ett samarbete mellan alla kulturinstitutioner i kommunen inklusive Cnema och 
Kulturskolan. 
 
Utvecklingsstöd med tjejsatsning 2014 
Kultur- och Fritidskontoret 
Tjejsatsningar görs bland annat i samarbete med Norrköpings badmintonklubb, 
Assyriska IF, IK Waria, Norsholm IF, IK Sleipner, NORF, IK Klockaretorpet och 
Bråvikens Kanotklubb. 
 
Skolfilmfestivalen i samband med det filmpedagogiska arbetet på 
skolorna 
Cnema + Kulturskolan (Kultur- och fritidskontoret, Utbildningskontoret) 
Skolfilmfestivalen visade 77 elevfilmer 2013. 
  
TRUNK (ANDT- arbete: olika projekt) 
Socialkontoret, Kultur- och fritidskontoret, Utbildningskontoret 
I samverkan med andra aktörer som polisen, Unga Kris, Brottsofferjouren och Region 
Östergötland besöker TRUNK gymnasieskolor och pratar om trygghet, gör 
värderingsövningar, informerar om hur man förhåller sig om man exempelvis blir 
vittne till ett brott eller var man får hjälp om man själv utsetts. Målet är att öka 
ungdomarnas känsla av trygghet. 

”Don’t drink and drive” genomförs i gymnasiets åk1. 
Samarbete mellan restauranger och krogar: exempelvis ”Krogar mot Knark”, 
”Ansvarsfull alkoholservering”.  
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Feriearbeten och sommarverksamhet 
Arbetsmarknadskontoret, Utbildningskontoret 
I Norrköpings kommun finns det möjlighet till feriearbete för elever åk 1 eller 2 på 
gymnasiet, antingen vid fritidsgårdar, förskola, kultur och fritid, Stadium Sports 
Camp eller inom Vård och omsorg. 
 
PUFF 
Vård- och Omsorgskontoret 
PUFF (Praktik, utveckling, forskning och framtid) är en länk mellan universitetets 
grundutbildningar – Arbetsterapeut-, Sjukgymnast-, Sjuksköterske- och 
Socionomprogrammen – och den kommunala verksamheten (välfärdsområdet). PUFF 
bidrar med frågeställningar till studentarbeten samt med praktik. 
 
”Demola” 
Näringslivskontoret, Kommunservice 
Demola East Sweden är en framtidsverkstad och mötesplats för studenter och 
näringsliv. Satsningen är ett samarbete mellan Linköpings universitet, näringslivet och 
Norrköpings kommun. 
 
Unga kommunutvecklare & Gymnasiearbete med kommunal 
inriktning 
Kommunstyrelsens kansli, Ekonomi- och styrningskontoret 
Kommunfullmäktige gav i uppdrag att skapa aktiviteter som ökar dialogen med 
ungdomar i Norrköping. En av dessa aktiviteter är att tio gymnasieungdomar har 
anställts för att sommarjobba som unga kommunutvecklare och ge förslag på hur 
kommunen kan bli bättre för ungdomar. 

Gymnasiearbete med kommunal inriktning: Ungdomar i årskurs tre på 
gymnasiet erbjuds att genomföra sitt avslutande arbete med en inriktning på 
kommunal utveckling utifrån ungdomars perspektiv. 
 
Gymnasieungdomar som driver egna företag (UngDrive) 
Näringslivskontoret 
UngDrive är en inspirationsvecka i företagande och entreprenörskap för elever som 
går första eller andra året på gymnasiet. Eleverna får under ledning av coacher från 
näringslivet starta upp och driva ett eget företag under sommarlovet. 
 
Idrott utan gränser osv. 
Olika kontor i samarbete med föreningar 
Idrott utan gränser är ett exempel på ett projekt där kommunen (i det här fallet Barn- 
och Ungdomsnämnden) samarbetar med föreningar. Projektet handlar om att främja 
en jämställd fritid bland barn och unga, att alla elever får möjlighet att prova på olika 
idrotter under lektionstid samt erbjuda Idrott utan gränser även utanför skoltid i flera 
av stadsdelarna.  
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INSATSER VID TECKEN PÅ RISK 
Bas/Permanent verksamhet 

 
Introduktionsprogram IM 
Utbildningskontoret  
Alternativ till Basklass som erbjuds av utbildningskontoret på risknivå för att uppnå 
behörighet (Basklass ges på nivån bekräftad problematik). 
 
Centrala Elevhälsans specialpedagogiska stöd 
Utbildningskontoret 
Målet är att undanröja hinder och svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer samt 
utföra pedagogiska utredningar och analysera elevers svårigheter på organisations-, 
grupp- och individnivå.  
Det specialpedagogiska stödet utgår ifrån specialpedagoger med spetskompetens och 
riktar sig till barn med (svårigheter inom): 
- Läs- och skrivsvårigheter  
- Hörselnedsättning och CI 
- Neuropsykiatriska området ex ADHD, OCD, Atismspektrumtillstånd, 
- Tourettes 
- Syn 
- Tal- och kommunikation 
 
Kommungemensamma resursgrupper 
Utbildningskontoret; förskola – åk 9 
Målgruppen är elever som har behov av specialpedagogiskt stöd i en omfattning som 
den enskilde skolan eller förskolan inte kan tillgodose. Ansökan görs av elevens 
skola.   
 
Balder 
Socialkontoret 
Balder samtalsgrupp är en öppen stödverksamhet för barn och unga som lever eller 
har levt med anhöriga med alkohol- och/eller drogproblem. Även föräldrar kan få 
tillgång till stödsamtal.  
 
Familjecentraler 
Socialkontoret + Region Östergötland; 0-6 år 
Region Östergötland ansvarar för familjecentralernas utbud på generell nivå, 
Socialkontoret på risknivå. Familjecentraler är en mötesplats för barnfamiljer i deras 
geografiska område. Både barn och vuxna får en möjlighet att knyta nya kontakter. 
Familjecentralernas utbud skiljer sig åt mellan bostadsområden. I Hageby, 
Klockaretorpet, Fenix och Navestad finns det extra insatser för att möta riskgrupper. 
Fokus i arbetet här är anknytning – samspel samt fånga upp och slussa vidare 
riskgrupper. 
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Barnhälsan 
Socialkontoret + Region Östergötland; 6-12 år 
Mottagning för barn 6-12 år och deras familjer vid återkommande ledsenhet, 
oro/rädsla samt kris- och stressreaktioner.  
 
Ungdomshälsan 
Socialkontorets + Region Östergötland; -26 år 
Ungdomshälsan är en verksamhet där Centrala Elevhälsan samverkar med Region 
Östergötland. Utbildningskontorets ansvar ligger på generell nivå medan 
Socialkontoret har ansvar på risknivå.  
 
Mötesplats ”Asken” 
Vård- och Omsorgskontoret 
Asken är en mötesplats för vuxna personer med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning eller ohälsa. Öppen verksamhet.  
 
Godmanskap 
Överförmyndaren mm. 
Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för 
någons räkning. För barn behövs det goda män exempelvis för ensamkommande barn 
eller för barn där vårdnadshavaren inte kan eller är lämplig att företräda sitt barn. 
 
Familjerådgivning 
Självständig utförarenhet under kommunstyrelsens kontor 
Familjerådgivningen har ett samarbete med familjecentraler men har till skillnad från 
familjecentraler ett uppsökande uppdrag. Familjerådgivningen jobbar med 
familjerelationer och kriser i parrelationer. Målet är att nå par och familjer i ett tidigt 
skede för att främja hälsa och en bra uppväxtmiljö för barnen. 
 
Vräkningsförebyggande arbete 
Samarbete bostadssamordningen, kommunens myndighetsutövande nämnder, 
fastighetsägare, kronofogdemyndigheten 
Kommunens vräkningsförebyggande arbete har fokus på barnfamiljer för att minska 
barnfattigdomen. Arbetet handlar om att förhindra att familjer blir avhysta från sina 
bostäder. 
 

 
Extra insatser på risknivå 

 
Projekt ”likvärdig förskola” 
Utbildningskontoret 
Målet med projektet är att barnet får en utbildning av bra kvalité oavsett vilken 
förskola man väljer. Goda exempel ska spridas, vad ska vara generellt och hur blir 
förskolorna mer likvärdiga? 
 
 

Tillbaka till 
diagrammet 
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ALLA BARN I SKOLAN 
Utbildningskontoret, Socialkontoret (Social investering) 
Målet med denna sociala investering är att minska skolfrånvaron hos samtliga elever 
som av oklar anledning inte är närvarande i skolan. Genom att kartlägga orsaker till 
frånvaro är det möjligt att bryta negativa mönster i ett tidigt skede.  
 
Idrottens Hus Klockaretorpet 
Kultur- och Fritidskontoret 
Klockaretorpet är det mest barntäta området i kommunen, men det med minst antal 
ungdomsföreningar. Målet med bland annat Idrottens Hus är att öka antalet barn, unga 
och föräldrar som är föreningsaktiva i området. 
 
SERVICETRAINEE (+ andra arbetsmarknads- och 
utbildningsinsatser) 
Arbetsmarknadskontoret, Utbildningskontoret, Vård- och Omsorgskontoret, 
Personalkontoret (Social investering) 
Syftet med sociala investeringen är ökat arbetsmarknadsdeltagande bland personer 
med ekonomiskt bistånd. Målet är att 18 av de 30 deltagarna ska börja arbeta eller 
studera, vilket skulle minska behovet av ekonomiskt bistånd. Troligtvis kommer 
insatsen även att generera indirekta effekter på de barn som lever i dessa familjer i 
form av ökade livsmöjligheter.  
 
DHK 
Länsstyrelsen Östergötland, Brottsförebyggande Rådet, polis, Rädda Barnen 
”Det handlar om kärlek” – målet är att förebygga hedersrelaterade konflikter; att 
komma i dialog med barn och unga om hedersfrågan, där man utgår från ett 
rättighetsperspektiv. 
 
 

 
INSATSER VID BEKRÄFTAD PROBLEMATIK 

Bas/Permanent verksamhet 
 
Basklass 
Socialkontoret, Utbildningskontoret; 16-20 år 
Basklass erbjuder stöd både i skolarbetet och socialt för att bättre rusta de unga för 
framtiden och är ett samarbete mellan gymnasieskolan och socialkontoret. 
 
Moa-mottagning 
Socialkontoret, Utbildningskontoret + Region Östergötland; -26 år 
(Tidigare ”mini-moa”) Målgruppen är ungdomar som har börjat använda droger eller 
är på väg in i ett missbruk. Mottagningen erbjuder bland annat stödsamtal för 
ungdomarna och deras familjer.  
 
 
 

Tillbaka till 
diagrammet 
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Familjebehandling 
Socialkontoret; 7-18 år 
Mottagning för barn 7-18 år som uppvisar ett relationsstörande beteende. 
Familjebehandling jobbar utifrån ett fokus på hela familjen, på relationerna 
familjemedlemmarna emellan. Det är en biståndsbeviljad insats med uppdrag från 
handläggare på Socialkontoret. Olika metoder som används är t.ex. IHF, familjeART, 
MI, praktisk-pedagogiskt arbete,…  
 
Föräldrabehandling 
Socialkontoret; 0-18 år 
Insatsen utgår ifrån BBIC-triangeln (Barns behov i centrum) med fokus på att 
föräldrar ska kunna tillgodose barnets behov. Föräldraförmågan står alltså i fokus. 
Olika metoder som används är t.ex. IHF, familjeART, MI, praktisk-pedagogiskt 
arbete,…  
 
Umgängesstöd Fenix 
Socialkontoret  
Fenix riktar sig till barn med föräldrar som inte lever tillsammans och som har 
problem i relationen till barnet. Målet är att stärka banden mellan barnet och 
föräldern. Fenix umgängesstöd tar emot uppdrag utifrån domstolsbeslut om umgänge 
samt utifrån beslut av handläggare om insats avseende umgänge.  
 
Ungdomsboende 
Socialkontoret 
Norrköpings Ungdomsboende arbetar med att stötta ungdomar som inte kan bo 
hemma och ännu inte klarar av ett eget boende. Syftet är att ungdomarna ska få en 
egen bostad och klarar av att behålla den över tid.  
 
Norrköpings nätverkslag 
Socialkontoret 
Nätverkslaget är en metod för nätverksmöten, dvs. att man samlar olika delar av det 
privata och professionella nätverket runt ett barn/ungdom för att hitta gemensamma 
lösningar (familj/släkt/skola-arbete/vänner/professionella kontakter). 
Målgruppen är familjer och deras sociala nätverk som är i behov av att samla viktiga 
personer berörda av ett gemensamt bekymmer.  Mobilisering av det sociala nätverket 
syftar till att skapa delaktighet, ökad förståelse och nya handlingsmöjligheter.  
 
Medling vid brott 
Socialkontoret + Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten 
Medling är en obligatorisk verksamhet för kommunerna och innebär en skyldighet att 
erbjuda medling till gärningsmän som är under 21 år. Medling förutsätter att ett brott 
är polisanmält och att den unge gärningsmannen erkänt. Medling bygger på 
frivillighet att delta för både gärningsman och brottsoffer. Det är inget straff utan ett 
komplement till rättsprocessen. Medling sker i nära samverkan mellan polis, frivård, 
socialtjänst och åklagare. Våld i nära relationer, hedersrelaterade brott eller  
sexualbrott är vanligtvis inte lämpliga för medling. 
 
 

Tillbaka till 
diagrammet 
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Familjehem 
Socialkontoret 
När ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar i sitt hem på grund av exempelvis 
föräldrars sjukdom, missbruk,… kan barnet behöva flytta till en ny familj. Hur länge 
barnet placeras i ett familjehem varierar beroende på problemens omfattning.  
Målet är att ge föräldrar stöd i föräldraskapet för att möta barnets behov. Insatsen 
beviljas utifrån barnets behov och inte föräldrarnas.  
 
Kontaktfamilj 
Socialkontoret 
Kontaktfamilj fungerar som en extra familj för barnet och som en avlastning för 
barnets föräldrar. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn eller ett 
syskonpar varannan helg. Målet är att ge föräldrar stöd i föräldraskapet för att möta 
barnets behov.  
 
Kontaktperson 
Socialkontoret 
Kontaktperson är till för barn och ungdomar som är i behov av en extra vuxen på 
fritiden. Kontaktpersonen ska vara en god förebild för barnet, någon att prata och göra 
aktiviteter med. Det vanligaste är att man träffas 1-2 gånger i veckan. Målet är att ge 
föräldrar stöd i föräldraskapet för att möta barnets behov. Insatsen beviljas utifrån 
barnets behov och inte föräldrarnas. 
  

 
Frideborg 
Socialkontoret; 4-19 år 
Syftet är att barn och unga får möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser 
om våld i hemmet och därmed minska risken för psykiatrisk problematik. Öppen 
ingång.  
 
Koloniverksamhet 
Socialkontoret; 8-14 år 
Socialkontoret har varje år tillgång till ett antal platser på Östervik respektive 
Sjoberga, …  
 
Bråvalla mottagningsboende 
Socialkontoret; pojkar 16-18 år 
Boende för pojkar 16-18 år som har kommit till Sverige och sökt asyl utan att ha 
någon vårdnadshavare med sig. Boendet har 8 platser och ungdomen kan tilldelas en 
plats efter ett biståndsbeslut från handläggare.  
 
”Ellen” 
Socialkontoret; kvinnor 18+ år 
Ellen är ett HVB-hem för kvinnor som placeras enligt SoL, LVM eller kontraktsvård. 
Det finns elva boendeplatser och boendet är bemannat dygnet runt. Målgruppen är 
kvinnor som missbrukar alkohol, narkotika och/eller läkemedel.  
 

Tillbaka till 
diagrammet 
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Ungdomstjänst 
Socialkontoret; -21 år 
Ungdomstjänst är ett straff som utdöms av allmän domstol och som administreras av 
socialnämnden. Det finns krav som måste uppfyllas för att kunna dömas till 
ungdomstjänst, bland annat att vara drogfri och nykter, kunna arbeta självständigt, 
inte vara psykiskt eller fysiskt handikappad och samtycka till ungdomstjänsten. 
Ungdomstjänsten ska göras på den unges fritid. 
 
Unga föräldrar 
Socialkontoret  
Målgruppen för insatsen är föräldrar upp till 25 år och där det finns en oro kring 
barnets omvårdnad och förutsättningar att klara av ett eget boende. Målet är att skapa 
förutsättningar för barnet att få en gynnsam utveckling i familjen. Insatsen ges i form 
av ett socialpedagogiskt stöd både i och utanför hemmet för att stärka föräldrarnas 
förmåga till anknytning och samspel med sitt barn samt förstärka familjens nätverk. 
Arbetet sker både individuellt och i grupp. Det finns dessutom två 
verksamhetslägenheter för enskilt boende och en med boendemöjlighet för upp till tre 
föräldrar.  
 
Spädbarnsverksamhet 
Socialkontoret + Region Östergötland; -1,5 år 
Målgruppen är blivande föräldrar och föräldrar med spädbarn upp till 1,5 år där det 
finns risk för en ohälsosam anknytning. Målet är att förebygga psykisk ohälsa, 
psykosociala problem och framtida beteendeproblem. Spädbarnsverksamheten har en 
öppen ingång för familjer men socialkontor och Region Östergötlands verksamhet kan 
också initiera kontakt.  
 
BUSS 
Socialkontoret, Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret; 6-16 år 
Riktar sig till barn med komplex social problematik och behov av arbete med 
”helheten” (skola, familj, fritid). Barn som är aktuella för BUSS befinner sig i risk för 
en framtida placering. Teamet arbetar i barnets befintliga närmiljö. Insatsen beviljas 
som bistånd av socialkontoret. 
 
Korttidstillsyn 
Vård- och Omsorgskontoret, Utbildningskontoret; 13-21 år 
Korttidstillsyn är fritidsaktiviteter som erbjuds ungdomar efter skolan (även lovdagar) 
som har någon form av funktionsnedsättning och som har ett beslut enligt LSS. 
Aktiviteter erbjuds i grupp och enskilt. Korttidstillsyn erbjuds på vissa av 
fritidsgårdarna och sker i samarbete med utbildningskontoret. I vissa fall kan Barn- 
och Ungdomsnämnden även köpa platser på korttidshem. 
 
Soluret 
Vård- och Omsorgskontoret; 18+ år 
Målgruppen är unga vuxna med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning som är i 
behov av social och psykisk rehabilitering och psykiatrisk behandling. Målet är att 
skapa en fungerande tillvaro (dygnsrytm, mat, ekonomi, boende, sysselsättning, 
fritid,…). Arbete sker individuellt och i grupp. 

Tillbaka till 
diagrammet 



                                                                                                                

23 

 
Servicebostäder & Gruppbostäder 
Vård- och Omsorgskontoret;  18-24 år 
Gruppbostäder är lägenheter som är samlade runt ett gemensamt utrymme. I det 
gemensamma utrymme kan personen träffa andra som bor i gruppbostäderna och få 
stöd av personal. Personer som är aktuella för en plats i en gruppbostad behöver hjälp 
av personal dygnet runt, stöd med omvårdnad och stöd även med den sociala biten. 
Servicebostäder är till för personer som ibland behöver hjälp och stöd, som behöver 
personal i närheten men klarar av att vara ensamma. Personer som bor i Servicebostad 
har en egen lägenhet, vanligtvis i ett vanligt hyreshus med personal i närheten. 
Personen ska med hjälp av personalen bli så självständig som möjligt. 
 
Personligt ombud 
Vård- och Omsorgskontoret; 18+ år 
Fristående verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatsens syfte 
är att se till att personen ifråga får sina lagliga rättigheter till vård, stöd och service 
tillgodosedd. Med hänsyn till barn blir personligt ombud viktigt med hänsyn på hjälp i 
föräldraskapet samt att slussa vidare barn som befinner sig i en risksituation.  
 
Daglig verksamhet 
Vård- och Omsorgskontoret; 18+ år 
Målgruppen för daglig verksamhet är personer med autism, asperger, en 
utvecklingsstörning, hjärnskada eller långvarig psykisk funktionsnedsättning. Daglig 
verksamhet består av dagcenter, arbetsliknande grupper och enskilda platser hos 
företag eller organisationer och är anpassad efter personens förutsättningar och behov. 
Daglig verksamhet kan även vara en möjlighet för gymnasieelever att göra sin praktik 
eller i något enskilt fall att göra sin samhällstjänst. 
 
Boendestöd 
Vård- och Omsorgskontoret 
Boendestöd finns det för neuropsykiatri, personer med lindrig utvecklingsstörning och 
inom psykiatrin.  Personen kan exempelvis få hjälp med matlagningen, inköp, 
fritidsaktiviteter, läkarbesök, osv. Med hänsyn till barn blir personligt ombud viktigt 
med hänsyn till hjälp i föräldraskapet samt att slussa vidare barn som befinner sig i en 
risksituation. 
Boendestöd finns från 16 år med syftet att ge den unge som ofta har en NP-diagnos 
hjälp till frigörelsen. Här handlar det ofta om att hjälpa ungdomen att skaffa sig en 
strukturerad vardag, ta sig till studierna och genomföra dem.  
 
Personlig assistans 
Vård- och Omsorgskontoret; alla åldrar 
Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd som riktar sig till personer 
med varaktiga funktionsnedsättningar och som behöver hjälp med sina grundläggande 
behov (behov av hjälp 20+ timmar om dagen). LSS- handläggare utreder om en 
person är aktuell för personlig assistans. (beslut enligt LSS) 
 
 

Tillbaka till 
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Avlösarservice 
Vård- och Omsorgskontoret 
Avlösarservice innebär hjälp i föräldraskapet för familjer med barn eller ungdomar 
med funktionsnedsättningar. Målet är att avlösa familjen i hemmet och ges enligt 
LSS. Liknande hjälp kan även ges enligt SoL av hemtjänsten, men om hemtjänsten 
saknar rätt kompetens för att bemöta familjens behov tillfrågas hjälp av 
avlösarservicen. 
 
Ledsagarservice 
Vård- och Omsorgskontoret; 12+ år 
Ledsagning innebär att barn och unga som har någon form av funktionsnedsättning 
ska kunna röra sig ute utan föräldrars närvaro och på så sätt bryta risken för social 
isolering i tidigt skede. En ledsagare följer med på olika fritidsaktiviteter, gå 
promenader, hälsa på vänner, gå på bio,… 
 
Korttidsvistelse utanför hemmet 
Vård- och Omsorgskontoret 
Korttidsvistelse är en form av avlastningshjälp för personer med 
funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Korttidsvistelse kan bland annat innebära 
att få en stödfamilj eller att få möjligheten att åka på helg- och lovläger. Syftet är att 
ge den funktionshindrade möjligheten till rekreation och miljöombyte. (Beslut enligt 
LSS) 
 
Barnboende 
Vård- och Omsorgskontoret; -21 år 
Norrköpings kommun har inget eget barnboende men barn som bor på korttidshem. 
Med ett aktivt arbete på hemmaplan försöker man undvika placeringar så långt som 
möjligt. Men i vissa fall krävs en externplacering av barn, vilket sker i samarbete med 
socialtjänsten. 
 
Startboende 
Vård- och Omsorgskontoret; 18+ år 
Målet med startboendet är att hjälpa personer med någon form av 
funktionsnedsättning att bo på egen hand genom att de inom 2 års tid skaffar sig 
färdigheter för att klara av ett eget boende. Det finns fyra platser som fördelas enligt 
SoL. Om personen efter två års tid inte bedöms kunna klara av ett eget boende så blir 
personen aktuell för en plats i Servicebostad enligt LSS. 
 
”Plattformen” Norrköping 
Vård- och Omsorgskontoret; 18+ år 
Plattformen är till för att lyfta upp unga vuxna med funktionsnedsättning som har 
hamnat mellan stolarna gällande sysselsättning. Verksamheten riktar sig till individer 
som är i behov av samordnade insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden på 
grund av svårigheter att tillgodogöra sig ordinarie myndigheters insatser. 
 
 
 

Tillbaka till 
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Kontaktperson enligt LSS 
Vård- och Omsorgskontoret 
Målet med kontaktpersoner för personer med funktionsnedsättningar är att bryta den 
sociala isoleringen. Kontaktpersonens uppgift är att vara en god vän till en person 
med funktionsnedsättning och umgås med denne på fritiden, att exempelvis göra 
utflykter, gå på bio, badhuset, sportevenemang, spela spel, osv. Kontaktperson enligt 
LSS har ingen koppling till insatsen som ges av socialkontoret. 
 
 

Extra insatser vid bekräftad problematik 
 
SKOLFAM 
Socialkontoret, Utbildningskontoret (Social investering) 
Syftet med sociala investeringen är att främja familjehemsplacerade barns 
skolresultat. Fokus är på läs- och skrivförmåga, matematik samt adaptiva färdigheter. 
  
SOLID ÅTERKOMST 
Socialkontoret + UngaKris (Social investering); 14-20 år 
Syftet med den sociala investeringen är att skapa en fungerande modell för eftervård 
för placerade unga som har problem med missbruk och kriminalitet.  
Målet är att minska antalet återfall samt att de unga ska börja arbeta eller studera. 
 
NP-CENTER 
Socialkontoret, Utbildningskontoret, Vård- och Omsorgskontoret (Social 
investering); 13-23 år 
Projektet finansieras delvis av kommunens sociala investeringsfond och riktar sig mot 
ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras 
familjer. Den långsiktiga målsättningen är att varje ungdom och ung vuxen ska kunna 
klara samspelet med sin omgivning och få en fungerande daglig livssituation med 
skolgång, sysselsättning och fritid. 
 
Team L.I.V.  
Vård- och Omsorgskontoret+ Region Östergötland, Capio Psykiatri; 18+ år 
Målgruppen är unga vuxna med självskadebeteende eller andra former av 
självdestruktivt beteende och som är behov av flera typer av insatser från olika 
myndigheter. Team L.I.V. arbetar bland annat med att samordna vård- och 
omsorgsinsatser. Remittering sker från närsjukvårdens vuxenpsykiatriska klinik, 
Capio Psykiatri, vård- och omsorgskontorets myndighetsutövning respektive 
utförarverksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 

Tillbaka till 
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Beskrivning av samverkansgrupper 
(Diagram på sida 6) 

 
NoBrå + Trygghetsgruppen 
– Kultur- och Fritidskontoret, Utbildningskontoret, Socialkontoret, i samarbete 
med andra aktörer 
Norrköpings Brottsförebyggande Råd som består av tjänstemän och politiker från 
kommunens förvaltningar och nämnder, representanter från polisen, socialtjänsten, 
kriminalvården, kyrkan, svensk handel, åklagarmyndigheten, föreningslivet, 
krögarnas samarbetsorganisation samt elevrepresentanter från LIU.  
Rådet verkar för en ökad trygghet och minskad brottslighet inom kommunen, där 
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga utgör ett prioriterat område.  
 
SUF (Samverkan, utveckling, föräldraskap) 
– Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret + Region Östergötland 
SUF är ett samverkansnätverk som erbjuder konsultation. Målet är att utveckla arbetet 
med stöd till barn och familjer där någon av föräldrarna har en kognitiv 
funktionsnedsättning som påverkar föräldraskapet. Det kan till exempel handla om 
utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller svag begåvning. 
SUF-gruppen består utav representanter från förskola, barnhälsovård, skola, 
socialkontor, habilitering, vård- och omsorg (LSS-handläggare), osv. Målet är att 
uppmärksamma barnens och föräldrarnas behov och att de verksamheter som möter 
målgruppen kan erbjuda ett anpassat stöd. Samverkan ska bidra till bättre samordning 
av insatser. 
 
Social Insatsgrupp 
– Socialkontoret, Utbildningskontoret, Arbetsmarknadskontoret + Region 
Östergötland, polis; -18 år 
Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil 
och att stärka det sociala nätverket kring ungdomar. Samtycke från den unga och 
vårdnadshavaren krävs. Efter samtycke och beslut bildas en social insatsgrupp och en 
individuell plan upprättas utifrån varje ungdoms specifika behov. I planen ska framgå 
vad de olika myndigheterna och aktörerna ska bidra med. 
 
SSPF 
– Socialtjänst, Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret, polis; 10-18 år 
Syftet är att genom att samordna resurser förhindra att barn och unga hamnar i eller 
fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Målgruppen är barn och 
unga som är i riskzon eller som redan har ett kriminellt beteende eller missbruk. 
Initiativ kan tas av skola, socialkontor, polis, fritid. Samtycke från vårdnadshavare 
måste finnas. 
 
BUSS 
– Socialkontoret, Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret; 6-16 år 
Riktar sig till barn med komplex social problematik och behov av arbete med 
”helheten” (skola, familj, fritid). Barn som är aktuella för BUSS befinner sig i risk för 
en framtida placering. Teamet arbetar i barnets befintliga närmiljö. Insatsen beviljas 
som bistånd av socialkontoret. 

Tillbaka till Samverkans- 
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Barnsamverket samt områdesgrupper 
– Socialkontoret, Utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret + 
barnhälsovård, BUP, primärvården, polisen; -21 år 
Barnsamverket arbetar bland annat med att fånga upp utvecklingsbehov, undanröja 
hinder för samverkan och formulera uppdrag till områdesgrupper.  
Det finns dessutom fyra områdesgrupper, varav tre är geografiskt indelade och en som 
är indelad efter ålder och som har fokus på unga i gymnasieålder (16-21 år).  
Områdesgruppers uppgift är att ha god kännedom om barn, ungas och deras familjers 
livsvillkor, att tidigt uppmärksamma behov samt att överbrygga övergånger 
(exempelvis stöd förskola-skola). Arbetet i områdesgrupper rapporteras till vidare till 
Barnsamverket. Vid behov initieras barn och unga till SSPF. 
 
BIBASS (Barn i behov av särskilt stöd) 
– Utbildningskontoret  
Tanken bakom BIBASS är att varje elevs behov i förskola och skola ska avgöras 
individuellt. Bedömningen görs av stödsamordnare och ligger till grund för 
omfattningen av särskilt stöd för det enskilda barnet. Arbetet för barn som är i behov 
av särskilt stöd i skolan hålls ihop av stödsamordnare och ett elevhälsoteam 
förförskola, årskurs f-6 och 7-9 samt för gymnasiet placerade på centrala elevhälsan. 
BIBASS-medel ges även till fristående skolor.  
 
Barnmisshandelsrutiner 
– Socialkontoret + polis, åklagarmyndigheten, BUP 
I barnmisshandelsrutiner beskrivs hur kommunen samarbetar med andra aktörer för 
att erbjuda bäst möjliga stöd för barn som utsetts för misshandel och sexuella 
övergrepp. Samarbete krävs för att påbästa sätt samordna utredningar och insatser.  
 
Samverkan hedersrelaterat våld inklusive könsstympning 
– Socialkontoret, Vård- och omsorgskontoret, Region Östergötland 
Information finns i Handlingsplanen för socialkontorets arbete med mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld. Arbetet ska genomsyras av ett tydligt 
barnperspektiv, det vill säga att uppmärksamma barn och ge dem stöd i bearbeta sina 
upplevelser. Barnet ska få möjlighet till kontinuerliga samtal och det är även 
angeläget att involvera föräldrarna i samtalen. Nästa steg är Frideborg samtalsgrupp. 
Arbete mot könsstympning utgör en del av arbetet mot hedersrelaterat våld. 
Norrköpings kommun är pilotkommun i Länsstyrelsen Östergötlandsregeringsuppdrag 
avseende könsstympning. Uppdraget innebär att sprida kunskap om könsstympning, 
utarbeta rutiner samt utveckla samverkan mellan kommun, Region Östergötland och 
polis- och åklagarmyndighet.  
 
Samverkan placerade barn 
– Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Socialkontoret 
Utbildningskontoret, Vård- och Omsorgskontoret och Socialkontoret har gemensamt 
jobbat fram en rutin för samverkan vid placering av barn och unga utanför 
Norrköpings kommun. Placering sker på Hem för vård eller boende, LSS- boende 
eller familjehem.  
 

Tillbaka till Samverkans- 
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SSÖ + OSÖ Barn och unga 
-- Utbildningskontoret, Socialkontoret, Region Östergötland 
SSÖ (strategisk samverkan Öster) är en samverkansorganisation mellan Norrköpings 
kommun, Region Östergötland och samtliga kommuner i östra länsdelen. Målet med 
samverkan är kommuninvånare i alla åldrar erbjuds en verksamhet som utgår från en 
gemensam värdegrund och optimalt användande av de samlade resurserna. SSÖ har 
sedan tre operativa undergrupper, som riktar sig till olika åldrar. Den grupp som är 
relevant för kartläggningen är OSÖ Barn och unga (0-21 år). OSÖ får uppdrag av 
SSÖ men har också som uppgrift att lämna förslag till SSÖ när behov identifierats.  

Tillbaka till Samverkans- 
diagrammet 




