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Nationell satsning på barn som far
illa
Myndigheten för skolutveckling (MSU) har fördelat bidrag till ett 90-tal
kommuner som satsar på bättre stöd till barn som far illa genom utökad
samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.
De kommuner som har beviljats bidrag vill utveckla sina gemensamma insatser kring barn och
unga med stor frånvaro samt barn och unga med emotionella och psykiska svårigheter.
Kommunerna vill också samverka kring barns och ungas tillgång till och konsumtion av
alkohol och andra droger samt brottsförebyggande arbete och kriminalitet. Även några
kommuner som har tagit ett organisatoriskt helhetsgrepp om samverkan oavsett sakområde
har beviljats medel.

– För att skolan ska klara sitt kunskapsuppdrag är det angeläget att den tidigt kan
identifiera och stödja elever som far illa och som därför också kan ha svårt att klara
skolarbetet, säger generaldirektör Pia Enochsson.
Sammanlagt har kommunerna ansökt om 300 miljoner kronor, medan regeringen har avsatt
100 miljoner till uppdraget. Därav betalas 50 miljoner ut i år, och resten ska betalas ut nästa
år sedan regering och riksdag har fattat beslut därom.

Såsom regeringens uppdrag till MSU är utformat ska myndigheten fördela medel till
pilotprojekt och stödja lokalt utvecklingsarbete inom grund- och gymnasieskolan för att få
till stånd utökad samverkan kring barn som far illa mellan skola, polis, socialtjänst samt
barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarenheterna ska ligga till grund för skolornas och
kommunernas långsiktiga och ordinarie verksamhet på området.
Det stora antalet sökande har gjort att MSU har fått prioritera hårt vid urvalet av de
kommuner som har beviljats stöd. Myndigheten har gjort en samlad bedömning och vägt in en
rad olika faktorer såsom styrningen av projekten, graden av samverkan, långsiktighet och
uppföljning. Därtill har myndigheten strävat efter att fördela medel till kommuner av olika
storlek som är spridda över hela landet.
Till redaktionen:
På webbplatsen
www.skolutveckling.se/innehall/demokrati_jamstalldhet_inflytande/barn_som_far_illa/
finns en lista över de kommuner och projekt som har fått bidrag.
Adress Karlbergsvägen 77-81, 113 35 Stockholm
Telefon +46(0)8-527 780 00 Telefax +46(0)8-527 780 01 Epost skolutveckling@skolutveckling.se
www.skolutveckling.se

07-09-17

Kontaktpersoner:
Eva-Lotta Eriksson
Undervisningsråd
Tfn 08-5277 8159
Mobil 0734-19 81 59
Elisabeth Wallton
Pressekreterare
Tfn 08-5277 8206
Mobil 0734-19 82 06

Adress Karlbergsvägen 77-81, 113 35 Stockholm
Telefon +46(0)8-527 780 00 Telefax +46(0)8-527 780 01 Epost skolutveckling@skolutveckling.se
www.skolutveckling.se

