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Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänsten

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun granskat samverkan
mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Syftet med granskningen är att
beskriva och bedöma om samverkan bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I
granskningen har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers.

Utifrån vad som framkommit i granskningen är vår sammanfattande bedömning att barn-
och utbildningsnämnden och socialnämnden inte i alla avseenden samverkar på ett ända-
målsenligt och effektivt sätt. Vi vill dock skilja på det preventiva arbetet och det opera-
tiva där vår bedömning är att samverkan kring det preventiva arbetet är mer ändamåls-
enligt och effektivt än det operativa arbetet. Samtidigt konstaterar vi att det saknas mål
för samverkan, vilket bidrar till oklar färdriktning.

Styrning av det preventiva arbetet bedömer vi är tillräcklig. Här vill vi nämna den upp-
rättade handlingsplanen, som vi bedömer är en bidragande orsak till den fungerande styr-
ningen avseende det preventiva arbetet. Däremot är den interna kontrollen otillräcklig
både avseende det preventiva och operativa arbete, eftersom det bland annat saknas doku-
menterade uppföljningar eller utvärderingar om samverkan.

Granskningen visar på ett antal identifierade utvecklingsområden, som vi anser kan ut-
göra en grund för nämnderna att arbeta vidare med. Utifrån granskningens resultat re-
kommenderar vi nämnderna att särskilt ta tag i följande:

 Formellt besluta om inriktningsmål och riktlinjer för samverkan såväl det opera-
tiva som det preventiva arbetet.

 Se till att uppföljning och utvärdering av samverkan genomförs på ett mer struktu-
rerat sätt.

 Intensifiera dialogen om prioriteringar av samverkansformer/grupper, eftersom
tendensen är att antalet samverkansformer/grupper ökar hela tiden. Här måste
lagstiftningen vara vägledande och styrande.



 Intensifiera dialogen om alla förslag på utvecklingsområden som tagits fram och
fastställa en tidsplan när och hur dessa förslag skall förverkligas

Vi kommer löpande följa nämndernas arbete inom ovanstående utvecklingsområden.
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