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Interpellation 
 
Förebyggande arbete bland barn och unga ger 
många vinster, dels rent ekonomiskt i form av 
minskade kostnader framöver, dels för det 
enskilda barnet. I Uppsala har vi verksamheten 
Råd och Stöd som driver flera verksamheter för 
barn och unga. 
 
En av verksamheterna är Trappan, som erbjuder 
gruppverksamhet till barn och ungdomar 7-20 år 
med föräldrar som har alkohol/drogproblem, 
psykisk ohälsa eller som har separerat.  
 
Trappan startar grupper en gång per termin och 
de barn som inte kan gå den dagen eller som an-
mält sig senare får vänta till nästa termin. Till 
vissa grupper är det också kö, i skrivande stund 
är det klart att ca 20 barn står i kö till ”skilda 
världar”, grupp för barn till föräldrar som har en 
skilsmässokonflikt. För övriga grupper pågår räk-
ning för att uppskatta köns storlek. 
 
Idealet vore om Trappan kunde starta rullande 
starttider för att undvika att barnen behöver vänta 
och det vore också bra om Trappan kunde ha 
lokala grupper så att barnen kan vara med i en 
grupp på hemmaplan. 
 
Köer förekommer också ibland till familjeen-
heterna, framför allt Gottsunda familjeenhet.  
 
Mer resurser borde läggas på Råd och Stöd efter-
som de kostnader vi har idag betalar tillbaka sig 
med råge i framtiden. Men verkligheten ser helt 
annorlunda ut. Mycket tyder på Råd och Stöd 
kommer att få mindre resurser från och med 
2014. Socialnämnden för barn och unga har fått 
fullmäktiges uppdrag att effektivisera verksam-
heten och verksamheter och avtal ses över, även 
avtalet med Råd och Stöd. 
 
Får Råd och Stöd mindre resurser får färre barn 
stöd och risken ökar för att dessa barn kommer 
att behöva ännu mer resurser senare eller i värsta 
fall hamna i utanförskap som vuxen. När man 

drar ned förebyggande arbete ökar placerings-
kostnaderna på sikt, det är alltså en dålig resurs-
hushållning. 
 
Jag skulle därför vilja fråga Socialnämnden för 
barn och unga följande 
 
Anser du att förebyggande arbete har stor bety-
delse för att förhindra att barn hamnar i utan-
förskap som vuxna? 
 
Hur ska Trappans verksamhet kunna utvecklas så 
att fler barn får del av den, genom löpande start 
av grupper och mer lokala verksamheter? 
 
Kommer avtalet för 2014 med Råd och Stöd att 
innebär att fler eller färre barn och unga får möj-
ligheter att ta del av verksamheterna? 
 
Hur jobbar Socialnämnden för barn och unga 
med att säkra det förebyggande arbetet?  
 
Hur jobbar Socialnämnden för barn och unga 
med att säkra hemmaplanslösningar? 
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