
Från resultat till utvecklingsarbete

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 



Resultat som fick oss att reagera 

8 % av alla förhandsbedömningar 

och utredningar som socialtjänsten ger 

leder till att en familj får och tackar ja till 

en insats

53 % av utredningarna innehåller 

samtal direkt med barnet 

48 % av alla utredningar där 

förskola och skola gjort 

orosanmälan tar socialtjänsten 

kontakt med förskola och skola. 

55 % av barnen som utretts 

har utretts mer än en gång



Målen med arbetet

Barn och unga i 

kontakt med 

socialtjänsten får 

stärkta 

skyddsfaktorer och 

minskade 

riskfaktorer

Invånare har tillit 

till att 

socialtjänsten 

arbetar för 

barnets bästa 

Samverkans-

partners  har tillit 

till socialtjänsten

Medarbetare trivs 

och ser nyttan 

med sitt arbete



Socialtjänst Vällingbyteamet 

• Ett team som arbetar i ett mindre geografiskt område

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

och insats. Socialsekreterarna har flera funktioner i sin roll. 

• Vid en förhandsbedömning görs inte bara bedömning om huruvida en 

utredning ska inledas eller inte utan också om det behövs råd- och stöd utan 

biståndsbeslut. 

• Erbjuder avstämning efter avslutad kontakt för att snabbt kunna fånga upp om 

behov av stöd uppstår igen. 

• Teamet har både manualbaserade insatser 

och insatser som är mer flexibla med 

praktiskt stöd och samordning. 

• Nära samverkan med förskola och skola 

genom kontaktpersoner och 

kontinuerlig konsultation



• Insatser ges utifrån biståndsbeslut

• Åk 4-9 med risk att hamna i missbruk och/eller kriminalitet

• En central del i det nya arbetssättet är att de upphandlade civilsamhällsaktörerna 

samarbetar mot ett gemensamt mål

Samhandling med civilsamhället genom ett

socialt utfallskontrakt

• Nära samarbete, både mellan upphandlade civilsamhällsaktörer och 

socialtjänsten. Detta sker i ett insatsråd där alla parter är 

representerade

• Modell för ersättning är baserad på uppnådda resultat

• Samarbete med RISE 

(Research Institutes of Sweden) och SKR UPH



Mer information 

•Skrift, film och tidigare delrapport:

Att göra en genomlysning inom socialtjänsten - Stockholms län 

(uppdragpsykiskhalsa.se)

•Digitalt studiebesök
Välkomna att träffa chef och medarbetare i Vällingbyteamet via ett digitalt 

studiebesök till Vällingbyteamet 11 mars kl. 13-14.30. För mer information 

och anmälan: Rebecca.hedenstedt@stockholm.se

Kontaktuppgifter

Rebecca.hedenstedt@stockholm.se

Processledare 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/barn-unga/tidiga-insatser-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/rapport-ratt-stod-i-tid-till-barn-och-unga-att-gora-en-genomlysning-inom-socialtjansten/
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