
Modell för tidigt socialt stöd



Dagens presentation

• Bakgrund

• Behovsanalysen

• Pilotverksamheten ”Vällingbyteamet”



Bakgrund 



• Varför är det intressant för 
Socialförvaltningen att följa arbetet i 
Hässelby-Vällingby?

• Varför är det viktigt att få den kunskap 
som en genomlysning kan ge?



Socialförvaltningen – Stockholms stad

Uppdrag till förvaltningen 
i budget 2020:

• Vidareutveckla det förebyggande 
arbetet samt tidiga och 
kunskapsbaserade insatser.

• Identifiera och sprid kunskap om 
effektiva samt ineffektiva metoder och 
insatser, i syfte att fasa ut ineffektiva 
metoder och bibehålla användningen av 
och införa effektiva metoder. 

• Socialnämnden ska även bistå 
stadsdelsnämnderna i att erbjuda en 
kvalitativ och evidensbaserad god 
öppenvård som utgår från varje individs 
behov.

• Utreda hur man kan införa en 
stadsövergripande uppföljning av 
socialtjänsten med tydligare fokus på 
förändring i brukarens situation på grund av 
socialtjänstens insatser.



Utredningen Framtidens socialtjänst

• Utredningens större förslag handlar 
om:

– förebyggande och lätt tillgänglig 
socialtjänst,

–övergripande planering och 
planering av insatser,

– kunskapsbaserad socialtjänst



Förändringsarbete med hjälp av behovsanalyser och 
genomlysning av verksamheten

• Men vilka insatser ska egentligen 
prioriteras? 

• Vilka insatser fungerar och varför? 

• Hur matchar insatserna målgruppernas 
behov? 



Inspiration till övriga stadsdelsförvaltningar och 
kommuner i länet

• I samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms 
län har Hässelby-Vällingby haft möjlighet att 
genomföra behovsanalyser som syftar till utveckling 
av evidensbaserat arbete med förebyggande och 
tidiga insatser

• Under 2020 har övriga kommuner/sdf i Stockholms 
stad erbjudits stöd med att genomföra egna analyser.

• Enskede-Årsta-Vantör snart klara och intresseanmälan 
finns från 
Skarpnäcks sdf.



Varför behövdes utvecklingsarbetet?

• Behovet hos invånarna ökade, stort antal orosanmälningar. 

• De familjer med mindre problematik fick vänta länge på insatser 

• Det finns ett glapp mellan de förebyggande och biståndsbedömda insatserna

• Familjen tvingades träffa många 
olika personer inom socialtjänsten
från det att en orosanmälan 
kom in till att en insats avslutades



Utvecklingsarbetets mål

Barn och unga ska få rätt och sammanhållet stöd så tidigt 
som möjligt.

Projektet ska ta fram en modell för hur barn och unga ska t 
del av tidigt socialt stöd. 

Modellen ska:

• Vara lättillgänglig
• Hålla en hög och jämn kvalitet
• Bygga på kontinuitet
• Se barnet/ungdomen i en helhet



Behovsanalysen


