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Ny studie infför UNICEF:s intternationella barndag:

Mång
ga kom
mmuneer bristter i arrbetet med
m uttsatta barn
b
I hälften av de unde
ersökta kom
mmunerna har det hänt fler än fem gångerr under de senaste
s
r
barn oc
ch unga tag
git längre än
n fyra måna
ader att slu
utföra.
två åren att utredniingar som rör
et pekar på
å att många
a kommune
er bryter mot lagen, och långa uttredningstider
Resultate
påverkarr möjlighete
erna att ge
e barnen ettt bra stöd. Det framgå
år av Huma
anas Barnba
arometer
2014, där kommune
ers arbete med utsattta barn och unga har undersökts
u
s.
– Barn som blivit svik
kna av vuxna
a i sin närhett måste snabbt få stöd av
a samhällett. Vår unders
sökning
pekar på a
att brister i samverkan
s
mellan
m
socia
altjänst och andra
a
aktöre
er är det främ
msta skälet till
t att
barnutred
dningar drar ut på tiden. Vi efterlyse r nu en tätare samverka
an, säger An
nnicka Lang,
behandlingschef på Humana indiv
vid och famil j.
eter bygger på en enkätt där 168 kom
mmuners arbete med uttsatta barn och
o unga
Humanas Barnbarome
a socialtjän
nsterna runtt om i landett i många falll har svårt att
a
har underrsökts. Resulltaten visar att
tillgodose ungas rättig
gheter. I hälften av kom
mmunerna ha
ar det hänt fler än fem g
gånger underr de
senaste tv
vå åren att utredningar
u
som
s
rör barn
n och unga tagit
t
längre än fyra mån
nader att sluttföra.
Nära tre a
av tio uppger att det ske
ett över elva gånger. Dett kan betyda
a att ett storrt antal kommuner
bryter mo
ot lagen, och
h riskerar attt leda till att barnet får ett
e sämre stö
öd. Kommun
nerna uppger att det
främst beror på brista
ande samverrkan med an
ndra aktörer,, exempelvis
s landsting.
Hög arbettsbelastning anges också
å som en vik
ktig anlednin
ng till att utredningar dra
ar ut på tiden. Flera
ultat visar att socialsekrreterarna ha r en pressad
andra resu
d arbetssitua
ation. En dry
yg fjärdedel uppger att
de har en personalom
msättning på över 20 pro
ocent, något som kan inn
nebära att uttsatta barn får
f träffa
kreterare. Hu
umana peka r ut sex förs
slag på hur arbetet
a
med utsatta barn
n kan
många oliika socialsek
utvecklas.. Bland anna
at lyfts behov
vet av en m er strukturerad samverk
kan med and
dra aktörer, och ett
införande av barnomb
bud som kan
n fungera som
m stöd till barn i kontakterna med ssocialtjänsten.
– Samhälllet har inte råd
r
att brista
a i sitt stöd ttill barn i uts
satta situatio
oner. Utman ingarna är många,
m
men en viiktig uppgift är att förbättra samver kan mellan socialtjänste
s
en och andra
a myndighete
er. Genom
bättre sam
marbete kan stödet snab
bbt förbättra
as, säger Ann
nicka Lang.
Barnbarom
metern har tagits
t
fram av
a Humana m
med experts
stöd från Mas
skrosbarn occh Rädda Ba
arnens
Ungdomsfförbund. Stu
udien genom
mfördes i junii 2014, i form
m av enkät till
t ansvarig för individ- och
familjeom
msorg. Enkäte
en bestod av
v 17 frågor o
och 168 kom
mmuner delto
og. Rapport:: www.huma
ana.se
För mer in
nformation kontakta:
k
Annicka Lang, behand
dlingschef Hu
umana Indiv
vid och Familj, 0702-55 18 25, anniccka.lang@hu
umana.se
Lisa Dahlg
gren, ansvarrig för barnrä
ättsfrågor M askrosbarn, 076- 899 88
8 58, lisa@m
maskrosbarn
n.org
Sara Thiringer, förbun
ndsordförand
de Rädda Ba
arnens Ungdomsförbund, 070-652 9 7 28, sara@
@rbuf.se

Humana är S
Sveriges största
a företag inom in
ndivid- och fam iljeomsorg och personlig assisttans. Vi är en kvvalitetsaktör ino
om
äldreomsorg och LSS-boend
den samt har sk
kola för elever m
med funktionsne
edsättning. Vi ärr 12 000 medarrbetare i Sverige
e och Norge
som arbetar efter samma viision. Alla har rä
ätt till ett bra liv
v. Läs mer på www.humana.se
w

