
Behovsanalysen visat att utvecklingsarbete behöver ske 
inom följande områden

• Fler barn och unga ska vara delaktiga under utredning 

• Ökad samverkan med bland annat förskola och skola 

• Snabbare insatser för barn som har 
mindre omfattande problematik 

• Mer flexibla insatser som innehåller 
praktiskt stöd 

• Undersöka möjligheter till 
samverkan med civilsamhället 

• Fler funktioner inom socialtjänsten 
har en flexibel roll 



Erfarenheter 

• Vikten av tid för dialog och diskussion 

• Möjliggöra för dialog på olika sätt

• Positivt med blandade roller på workshops, med både medarbetare och 
chefer 

• Vikten av en bra kommunikationsplan 
och att variera kommunikationskanalerna  



Socialtjänst Vällingbyteamet  



Socialtjänst Vällingbyteamet 

• Teamet startade 7 september och består av 8 socialsekreterare, en 
administratör och en teamchef

• Arbeta med familjer som är boende i Vällingby



Nya arbetssätt 

• Ett team som arbetar i ett mindre 
geografiskt område 

• Inom ett och samma team finns 
mottagningsfunktion, råd och stöd, 
utredning och insats

• I så stor utsträckning som möjligt ska 
en och samma medarbetare har 
flera funktioner

• Arbetar utifrån 5 behovsnivåer för 
att erbjuda mer förebyggande och 
tidigt stöd
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Nya arbetssätt 

• Mer fokus på förebyggande arbete 
och kontaktskapande

• Socialsekreterare som ska var 
flexibla och ha en mer samordnande 
roll 

• Fler insatser att välja bland för att 
bättre matcha behov och använda 
fler olika bedömningsinstrument

• Träffa barn i större utsträckning



Samverkan med förskola och skola 

Socialtjänsten är lättillgänglig för personal inom förskola och skola 
- Fasta tider på skolan, en halvdag i veckan. Möjlighet till frågor eller konsultation, 

drop-in eller förbokat 

Kontaktpersoner inom Vällingbyteamet för förskola respektive skola

Samverkan kring elever som kan vara i behov av kontakt med socialtjänsten
- Lotsning från skolan till råd och stöd i Vällingbyteamet 
- Anmälningsmöten 
- Samverkan under utredning 

och/eller insats 

Vara synliga för elever 

Information på föräldramöten 


