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Svarsblankett till remiss rörande 
Insatser för att motverka fortsatt normbrytande 
beteende och återfall i brott – Kunskapsstöd för 
socialtjänstens arbete med barn 6-18 år 

Instruktioner 
Denna svarsblankett innehåller fem delar: 

1. Uppgifter om den organisation som lämnar synpunkter 

2. Skattningsfrågor om remissversionen av kunskapsstödet 

3. Skattningsfråga om bilaga 1 i kunskapsstödet 

4. Plats för fritt skrivna synpunkter om kunskapsstödet och dess 
bilagor 

5. Fråga om behov av nationellt implementeringsstöd 

Om svarsblanketten är skrivskyddad när du öppnar den så spara 
ner den först och fyll i den därefter. 

Uppgifter om organisationen som lämnar synpunkter 
Namn på myndighet/organisation 

  
 

Namn och telefonnummer till dig som har fyllt i blanketten för 
organisationens räkning 

Inspektionen för vård och omsorg

Annelie Andersson 010-788 50 20
Heidi Johannesson 010-788 54 67

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 00 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
106 30 Stockholm Fax 075-247 32 52 www.socialstyrelsen.se 
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1. Frågor om remissversionen av kunskapsstödet
Vi ber er skatta innehållet i det utkast ni har fått ta del av utifrån
nedanstående frågor. Sätt en markering i någon av kryssrutorna
(som motsvarar en skala) där endast de yttersta svarsalternativen
finns angivna: 1= motsvarar inte alls, 6= motsvarar helt.

a) I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på a tt
vara till nytta/ge stöd för socialtjänsten?

☐1  Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt 

Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon del för 
att omdömet ska bli högre? 

b) I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på  att
ha ett relevant innehåll?

☐1 Motsvarar inte alls 
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt 

 
 

Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon av 
delarna för att omdömet ska bli högre? 

Saknar en del som rör yngre barn där vård inte kan ges i öppna 
former och inte heller i sedvanligt familjehem. Kan behandlings-
familj vara en framkomlig väg även för yngre barn i dessa fall? 



     

c) I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på  att
vara läsbart, ha e tt tillgängligt språk?

☐1  Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6 Motsvarar helt 

 
  

Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon av 
delarna för att omdömet ska bli högre? 
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2. I vilken grad motsvarar bilagan Barn och föräldrar med NPF och
IF era förväntningar på att ha ett relevant innehåll och att vara
till nytta/ge stöd?

☐1  Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6  Motsvarar helt

Vad kan förbättras i bilaga 1 för att omdömet ska bli högre? 
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3. Fritt skrivna synpunkter om kunskapsstödet och dess bilagor

Pedagogiskt upplägg och bra hänvisningar till övrigt kunskapsstöd inom 
området. Lägg till behandlingsfamilj i Socialstyrelsens termbank.

4. Fråga om behov av nationellt implementeringsstöd
Socialstyrelsen ska ta fram en plan för att stödja nationell
implementering och uppföljning av kunskapsstödet och
rekommendationerna.

Lämna gärna förslag på vad som är viktigt för Socialstyrelsen att ta 
fasta på i en sådan plan. 

Att rikta sig mot chefer och politiker som har beslutsmandat. 
Webbinarium med medverkan från socialtjänst.

Tack för era svar!




