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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhr-
lings PricewaterhouseCoopers granskat samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden. Syftet med granskningen har varit att beskriva och bedöma om sam-
verkan bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Granskningen omfattas av bland annat följande frågeställningar:

 Finns tydlig styrning och intern kontroll av samverkan?

 Hur är samverkan organiserad och formaliserat?

 Vilka utvecklingsbehov finns?

Vi bedömer att samverkan inte i alla delar bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
I sammanhanget vill vi skilja på det preventiva arbetet och det operativa. Vår bedömning
är att det preventiva arbetet i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
medan det operativa arbetet behöver utvecklas ytterligare.

En av våra utgångspunkter är att arbeta tillsammans handlar om tre olika nivåer samordna,
samverka och samarbeta. För att bli framgångsrik i att arbeta tillsammans är det viktigt att
fundera över vilken ”lägsta nivå” som krävs. Vår bedömning är att arbetet tillsammans
avseende barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden idag domineras av nivån
samverkan med pendling över till samarbete i samband med bland annat enskilda ärenden
eller speciella frågor.

Granskningen visar att den upprättade handlingsplanen utgör ett tydligt formulerat styrdo-
kument avseende det preventiva arbetet. Målgrupper är identifierade med gemensamma
beröringspunkter för båda nämnderna. Utifrån risk- och behovsanalyser har samverkans-
grupper i olika konstellationer bildats och träffas regelbundet med huvudsakligen ett pre-
ventivt syfte. Ur ett ledningsperspektiv uppfattas att antalet samverkansgrupper tenderar
att växa i antal och därför krävs fortsättningsvis en tydligare prioritering och samordning.

Styrningen för övrigt sker huvudsakligen utifrån gällande lagstiftning och om signaler
kommer på att arbetet tillsammans inte fungerar. Mål saknas specifikt för samverkan, vil-
ket gör att färdriktningen i vissa avseende är oklar. Intervjuerna och enkäten visar behov
av att tydliggöra och utveckla hur nämnderna skall arbeta tillsammans, där tidigare
nämnda nivåer kan utgöra ett underlag.

Vi kan konstatera att samverkan sker för det mesta på ledningsnivå.



Granskningen visar att ingen samlad dokumentering av uppföljningar eller utvärderingar
om samverkan finns. Det gäller både det preventiva och operativa arbetet.

Avseende det operativa arbetet visar granskningen att arbetet inte i alla avseenden flyter
lika enkelt. Samtidigt uppfattar vi att det är mer komplicerat och svårhanterligt avseende
det operativa arbetet genom att det handlar om konkreta fall. Här visar granskningen att
hanteringen av sekretessen, kunskaper om varandras uppdrag, återkoppling om ”varandras
görande” och personrelationer är några avgörande faktorer för att arbetet tillsammans skall
fungera tillfredsställande. Dessa områden har även tagits upp som förslag på utvecklings-
områden.

Vår bedömning är utifrån enkätresultatet och intervjuerna att det finns ett starkt engage-
mang och en tydlig vilja att arbeta tillsammans över förvaltningsgränserna. Det visar bland
annat alla konstruktiva förslag på utvecklingsområden.

För att ytterligare utveckla nivån samverkan föreslår vi nämnderna följande:

 Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden formellt fattar beslut om in-
riktningsmål och riktlinjer för samverkan. De mål och riktlinjer som beslutas om
skall vara mätbara och regelbundet följas upp

 Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapar gemensamma
diskussionsforum/mötesplatser för att öka kunskaperna om varandras verksamhe-
ter, ansvars- och kompetensområden

 Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för dialog om hur man kan
utveckla gemensamma riktlinjer kring hantering av sekretess i syfte att underlätta
återkoppling och informationsutbytet mellan verksamheterna

 Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tar fram och ute i
verksamheterna förankrar gemensamma riktlinjer för hur återkoppling till anmä-
lande part skall ske

 Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tar tillvara alla konstruktiva
förslag på utvecklingsområden och gör en tidsplan på hur dessa skall kunna för-
verkligas

 Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden strävar mot att gå från
samverkan till samarbete inom områden som ytterligare förstärker och utvecklar
arbetet tillsammans



2 Inledning

2.1 Bakgrund

Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk och väsentlighetsbedömning.

Samverkan för Bodens ungdom (SAMBU) är kommunens tvärsektoriella råd och skall
vara motor och drivkraft i det preventiva arbetet. I SAMBU ingår socialförvaltningen,
skola, fritid/kultur, kyrkorna, polisen, Folkets hus samt vissa ideella föreningar. SAMBU
är formellt huvudman för TEAM 49-arbetet och det praktiska och administrativa arbetet
ansvarar socialförvaltningen för.

Samverkan mellan barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden sker i olika former
med olika medaktörer. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltning arbetar
med insatser som gränsar mellan prevention och individuella insatser samt behandling.
Här kan bland annat nämnas socialförvaltningens arbete med bland annat stödsamtal till
ungdomar, samarbetssamtal med föräldrar, familjerådgivning samt medling vid brott be-
gångna av unga lagöverträdare. Till denna kategori av insatser hör även Elevhälsans arbete
med stöd till enskilda elever, elevgrupper och personal.

2.2 Uppdraget och revisionsfrågan

Bodens kommuns förtroendevalda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. Granskningen syftar till att beskriva och bedöma om samverkan bedrivs
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Granskningen omfattas av bl. a följande frågeställningar:

 Finns tydlig styrning och intern kontroll av samverkan?

 Fungerar samverkan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt?

 Hur är samverkan organiserad och formaliserat?

 Vilka utvecklingsbehov finns?



2.3 Metod och avgränsning

Granskningen bygger på en genomgång av relevant dokumentation bland annat, protokoll,
skolans kvalitetsredovisning, socialnämndens verksamhetsberättelse, strategiska planen
och handlingsplan för preventivt arbete med ungdomar i Bodens kommun. Vidare har vi
gruppintervjuat förvaltningscheferna, chefer på olika nivåer från skolan och IFO inom so-
cialförvaltningen.

Som en del i granskningen har en enkät genomförts till ”klasslärare”/mentor eller
motsvarande som har ansvar för en elevgrupp inom skolan, arbetslag på förskolan,
personal inom elevhälsan samt social-, familjerätts-, och familjehemssekreterare på
socialförvaltningen. Dessutom har vi träffat 4 fokusgrupper bestående av enhetschefer från
IFO och handikappomsorgen på socialförvaltningen samt rektorer från grundskolan och
gymnasiet. I en av fokusgrupperna medverkade en verksamhetsutvecklare från
socialförvaltningen. Totalt deltog 23 personer varav 15 av dessa var rektorer.
Fokusgruppens arbete sker som en öppen dialog med fokus på ett antal frågeställningar.
Det kan liknas vid en grupprocess genom att frågeställningen bearbetas i grupp och
därmed startar en process som ger utrymme för nya tankar och idéer.

3 Granskningsresultat

3.1 Lagstiftningens krav på samarbete

Kraven på samverkan mellan myndigheter finns formulerat i ett flertal lagar och som tyd-
ligast formulerat i Socialtjänstlagen, SoL. Där står inskrivet i 5 kap. 1a § ett ansvar för so-
cialtjänsten att ta initiativ till att samverkan kommer till stånd och samordna denna. An-
svaret omfattar både samverkan i enskilda ärenden och på övergripande nivå. En skyldig-
het att delta i sådan samverkan finns inskriven i Skollagen i 1 kap. 2a §. Av förarbetena till
lagen framgår att en bärande struktur krävs för samverkan. Behovet av kontinuitet fram-
hålls tillsammans med mandat för att agera och att förväntningar tydliggörs. Behovet av
lokalt framtagna tydliga mål och prioriteringar för samverkan är något som också fram-
hålls.

Då misstanke finns om att barn far illa i något avseende skall detta anmälas till social-
tjänsten. Socialförvaltningen har upprättat en broschyr hur man skall gå tillväga och denna
broschyr finns på varje skolenhet. Formellt gäller följande om anmälningsskyldigheten. 14



kap. 1 § i socialtjänstlagen (SOL) säger följande; ”var och en som får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta
till nämnden.” Dessutom gäller följande; ”Myndigheter vars verksamhet berör barn och
ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyl-
diga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller
även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller
också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör
barn och ungdom…”
”Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyl-
diga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av
ett barns behov av skydd.”

Anmälningsskyldigheten ovan enligt SOL är numera inskriven även i skollagen.

3.2 Styrning och intern kontroll

Förutom tidigare nämnda lagstiftning nämns i strategiplanens serviceförklaringar revide-
rad av kommunfullmäktige 2006-11-13 § 169 för både socialnämnden och barn- och ung-
domsnämnden följande, som är relevanta för granskningen:

 3-nämnden ska arbeta fram en handlingsplan för förebyggande arbete bland
ungdomar. Utredningstiden har sträckt sig fram till och med år 2006

Handlingsplanen benämnt ”Handlingsplan för preventivt arbete med ungdomar i Bodens
kommun” är framtaget av den tidigare så kallade 3-nämnden bestående av barn- och ut-
bildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden och fastställd av kom-
munfullmäktige 07-05-14 § 106. Genom att näringslivsstyrelsen idag är involverad är be-
nämningen idag 4-nämnden. Målgruppen är ”ungdomar” i åldern 13-20 år.

Bakgrunden till dokumentet är bland annat att behovet av en gemensam handlingsplan har
funnits, utifrån att det pågår en mängd insatser/arbete inom ungdomsrådet med anknytning
till samtliga tre förvaltningarna. Dessutom har bedömningen varit att tydliggöra pågående
arbete, fastställa arbetsordning samt visioner om framtida arbete.

Vid framtagandet av dokumentet har utgångspunkten bland annat varit senare tids forsk-
ning där det framgår att barns och ungdomars beteende i hög grad påverkas av vuxenvärl-
dens normer och attityder i olika livsfrågor. Det preventiva arbetet i kommunen inriktas
därför till stor del till föräldrar och andra vuxna.

Handlingsprogrammet skall årligen utvärderas i december av respektive förvaltning.



Förvaltningscheferna styr i liten grad utan den huvudsakliga styrningen sker på mellan-
chefsnivå. Anledningen till detta är, enligt de intervjuade förvaltningscheferna, att styr-
ningen av i första hand det operativa arbetet måste ske på en lägre nivå. Om det inte fun-
gerar får de signaler och kan i samspel med dem agera.

Av intervjuerna framgår att det finns en tydlig beskrivning på hur ärendegången skall gå
till vid ett enskilt ärende.

Det förekommer ingen strukturerad uppföljning om samverkan mellan skolan och social-
tjänsten, enligt de intervjuade. Däremot kommer den första uppföljningen av handlings-
planen att ske december i år.

3.2.1 Mål

Det finns inga särskilda dokumenterade mål fastställda för samverkan mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden med undantag av tidigare nämnda dokumentet
”Handlingsplan för preventivt arbete med ungdomar i Bodens kommun”.

3.3 Övergripande samverkan i kommunen

Den så kallade 4-nämnden bestående av förvaltningscheferna från barn- och grundskole-
nämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt näringslivsstyrelsen är det
övergripande forumet i kommunen avseende arbetet med att skapa goda förutsättningar för
barn och ungdomar. Näringslivsstyrelsen är involverad från och med i år.

I detta forum tas inga beslut, däremot förs protokoll. Enligt de två intervjuade förvalt-
ningscheferna är värdet av att träffas på förvaltningsledningsnivå att lära känna varandra,
erfarenhetsutbyte, informations- och kunskapsöverföring om varandras verksamheter.
Inga beslut tas och uppfattningen är att 75 % handlar om informations- och kunskapsöver-
föring om varandras verksamheter. Övriga 25 % består av strategier utifrån speciella frå-
gor.



3.4 Barn – och utbildningsnämndens samverkan med socialnämn-
den

Att arbeta tillsammans handlar om tre olika nivåer samordna, samverka och samarbeta.
Dessa tre olika nivåer kan beskrivas på följande sätt1:

Samordna Samverka Samarbeta

Icke motstridiga mål Förenliga mål Gemensamma mål

Var och en ansvarig för sin

del av resultatet

Fördelat ansvar för det gemensamma

resultatet

Gemensamt ansvar för resultatet

Utför uppgift enligt plan –

väl avgränsade

Kräver förståelse för hur det hänger

ihop och påverkar varandra

Kunnighet om helheten och om

andras situation

Autonomi (självständighet) Viss autonomi Ömsesidiga beroenden

Styrs av planen Förutsätter möten och

överenskommelser för att handla klokt

Jämlik relation, förhållningssätt

ingen ”suboptimering”

Tydliga gränser mellan sy-

stemen

Öppna gränser mellan systemen Ett system

För att bli framgångsrik i att arbeta tillsammans är det viktigt att fundera över vilken
”lägsta nivå” som krävs. Skolans och socialtjänstens arbete utifrån ovanstående definitio-
ner domineras idag av nivån samverkan. Arbetet tillsammans mellan skola och social-
tjänsten växlar mellan de tre nivåerna beroende på typen av ärende där det vanligaste är
växling mellan samverkan och samarbete. Vi kan konstatera att det finns både behov och
intresse för att uppnå nivån samarbete. Enligt de intervjuade förutsätter det dock en ökad
dialog inom vilka områden det är möjligt att uppnå samarbete, utifrån bland annat uppfatt-
ningen att det är alldeles för många samverkansgrupper idag. Det finns en tendens till att
fler och fler vill samverka med skolan, vilket på sikt kan påverka huvuduppdraget. Lik-
nande förhållande gäller inom socialtjänstens IFO-verksamhet.

Skolans samverkan med socialtjänsten sker mer eller mindre med alla enheter inom indi-
vid- och familjeomsorgen (IFO). Undantaget är missbruksenheten. Enhetschefen för miss-
bruksenheten deltog i en fokusgrupp tillsammans med rektorer. Av dialogen i gruppen
framkom att kompetensen inom missbruksenheten skulle kunna vara ett bra stöd vid han-
teringen av vissa enskilda ärenden. Inom skolan har elevhälsans personal tillsammans med

1 Källa: PU konsult



rektor en central roll i samverkansfrågor med socialtjänsten. Generellt sker samverkan för
det mesta på ledningsnivå och kan delas in i perspektiven preventivt och operativt.

3.4.1 Preventivt perspektiv

Det förekommer olika samverkansformer mellan nämnderna och förvaltningarna. Preven-
tiva inriktningen finns sammanfattat i tidigare nämna dokument ”Handlingsplan för pre-
ventivt arbete med ungdomar i Bodens kommun” . Nedan följer exempel på samverkans-
former där båda förvaltningarna är involverad:

Allmänt socialt förebyggande

 Team 49, kontraktsverksamhet för elever i skolår 4-9 avseende droger,
kriminalitet, mobbning och andra värdegrundsfrågor

 Ungdomsmottagningen, bedrivs i samarbete mellan landstinget, skolan och
socialtjänsten. Det övergripande målet är att förebygga fysisk och psykisk
ohälsa samt stödja det friska hos unga människor genom tidiga och samord-
nade insatser. Målgruppen är samtliga ungdomar i åldern 13-20 år. Verksam-
heten baseras på kommunens och landstingets regelverk för skolhälsovård,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.

 KIS-verksamhet, kamratstödjare utplacerade på skolor som arbetar med
förebyggande mot våld, droger och kriminalitet

 Vuxenpåverkan

 Årlig information om droger och vuxenansvar till föräldrar med barn i skolår
6

 Regelbunden information om föräldrarrollen till föräldrar med barn i försko-
lan

 Drogprevention

 Drogvaneundersökningar, på 7-9 skolor och gymnasieskolan i syfte att kart-
lägga ungdomars drogvanor och attityder till droger

 SANT-undervisning, ingår i det ordinarie arbetet enligt läroplanen. Arbetssätt
och arbetsformer varierar och på många skolor genomförs återkommande te-
madagar i ämnet

 Drogkunskap för elever skolår 6



 Föreläsningar om droger för gymnasieelever

För övrigt arbetar skolan och socialtjänsten med ett antal egna preventiva insatser med
andra medaktörer.

Förutom preventiva insatserna enligt handlingsplanen har fokusgrupperna nämnt ytterli-
gare samverkansområden ur ett preventivt perspektiv. Det framkommer i fokusgrupperna
att i ett fåtal samverkansformer förs protokoll eller annan dokumentation. Fokusgrupperna
har i sin bedömning av hur samverkan generellt fungerar ur ett preventivt syfte uttryckt
mest positiva erfarenheter.

3.4.2 Operativt

Samverkan utifrån ett operativt perspektiv sker, enligt de intervjuade, i regel efter behov
och utifrån enskilda ärenden. Ärendetypen och frågor styr skolans val av både samverkan
med enhet inom IFO och handläggarnivå. Skolans personal i form av lärare/pedagoger
vänder sig i regel inte direkt till handläggare inom socialtjänsten, utan det vanligaste är att
de går via sin rektor eller personal inom elevhälsan. Det händer ibland att lärare/pedagoger
vill rådfråga exempelvis en socialsekreterare.

Mycket av den strukturerade samverkan mellan skola och socialtjänsten sker i åldrarna 12-
16 år. ”Genombrottsprojektet Pinocchio” uppfattar de intervjuade som viktig plattform
för arbetet med de yngre åldersgrupperna. Projektet pågår två år och syftar till att förbättra
arbetet kring barn upp till 12 år, som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande bete-
ende. I projektet ingår skolan, socialtjänsten och landstinget. Ansvarig projektledare är
chefen för Elevhälsan. Av intervjuerna framgår att om metoderna i projektet kommer att
fungera bör det tillämpas i hela kommunen.

En återkommande synpunkt från de intervjuade är att i det operativa arbetet spelar person-
relationen en avgörande roll. Med detta menas att om man har byggt upp en god relation
och känner varandra fungerar ärendehanteringen bra. Ur ett skolperspektiv uppfattas att
återkoppling från socialtjänsten i samband med att skolan har anmält ett enskilt ärende
fungerar inte alltid. Skolan anser att de inte behöver veta detaljer utan bara få information
hur processen fortskrider. En förklaring som ges är att sekretessen kan sätta hinder i vägen
och vissa fall ger inte vårdnadshavarna sitt samtycke.

Fokusgruppernas uppfattning kan i korthet sammanfattas på följande sätt. En allmän upp-
fattning är att inom det operativa arbetet fungerar det informella arbetet bättre än det for-
mella. Anmälningsförfarande fungerar bra, medan det saknas systematisk uppföljning och
därför går det inte att bedöma effektiviteten.



En allmän uppfattning från skolan är att de oftare inbjuder personal från socialtjänsten än
tvärtom.

3.4.3 Andra samverkansorgan

Två viktiga organ, vars syfte är att verka för goda förutsättningar och möjligheter för
kommunens ungdomar, är Ungdomsrådet och SAMBU.

Ungdomsrådet arbetar för ungdomar i åldern 13-25 år i syfte att öka ungdomars inflytande
och delaktighet i samhället. Målet är att en stor del av besluten, som tas i kommunala sty-
relser och nämnder, skall ha ett ungdomsperspektiv.

SAMBU är som tidigare nämnt kommunens tvärsektoriella råd som skall vara pådrivare i
det preventiva arbetet.

3.5 Enkätresultat

Vi har genomfört en enkät till ”klasslärare”/mentor eller motsvarande som har ansvar för
en elevgrupp inom grundskolan, särskolan, gymnasiet, arbetslag på förskolan och personal
inom elevhälsan. Inom grundskolan inriktade vi oss på skolåren 2, 6 och 8. Socialförvalt-
ningen representerades av social-, familjerätts- och familjehemssekreterare. Totalt har 145
enkäter gått ut varav 76 har kommit in. Genom att en del inom skolan har dubbla roller så
är det egentligen 63 inkommande svar. Av dessa är 20 från socialförvaltningen. Eftersom
svarsfrekvensen är låg kan vi inte dra allt för långgående slutsatser. Däremot ger svaren
några intressanta reflektioner.

Enkäten består av 24 påståenden med alternativen stämmer helt, delvis, inte alls samt be-
rör inte mig. De svarande har även tagit fram de fyra viktigast utvecklingsområdena. En
kort sammanfattning av resultatet visar följande.

Av svaren framgår att personalen oberoende förvaltning uppfattar att de flesta påståendena
berör dem på något sätt. Av 24 påståenden är det i första hand två, som inte i samma
utsträckning berör all personal oberoende förvaltning. Det är; vi har tillsammans tagit
fram prioriterade grupper och SAMBU är en viktig samverkansform.



Påståenden, där de som svarat uppfattar att samverkan fungerar utifrån alternativen stäm-
mer helt eller delvis, kan sammanfattas på följande sätt. Fördelningen på respektive för-
valtning redovisas nedan där vi har rangordnat påståenden utifrån hur de svarande har för-
delat sina svar på stämmer helt eller delvis. Resultatet ger följande bild:

Sociala Skolan
Har bra dokumentation av ärendehantering Genomför möten vid behov
Tillräckliga kunskaper om krav i sekre-
tesslagen

Har metod för tidig identifiering av risker
och behov

Genomför möten vid behov Driver förebyggande arbete
Har metod för tidig identifiering av risker
och behov

Har bra föräldrarsamverkan

Samsyn kring ”barn som far illa” Samsyn kring ”barn som far illa”
Har bra föräldrarsamverkan Har tydlig gränsdragning i ansvarsfrågor

Vi kan konstatera att det finns några återkommande påståenden oberoende förvaltning där
man i dagsläget uppfattar att det fungerar och har positiva erfarenheter av. (Se bilaga) Det
ger även indikationer på områden, som förvaltningarna kan arbeta vidare med för att både
stärka och ytterligare utveckla samverkan.



3.6 Utvecklingsbehov

Utvecklingsbehoven ur ett lednings- och personalperspektiv kan sammanfattas på följande
sätt.

Personalen har tagit fram de fyra viktigaste utvecklingsbehoven och som har fördelats en-
ligt nedan.
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Resultatet visar att ur ett personalperspektiv är de fyra viktigaste utvecklingsområdena
följande:

 Förebyggande insatser

 Samsyn och förhållningssätt

 Samverkan vid enskilda ärenden

 Föräldarsamverkan, riktlinjer och rutiner

Däremot uppfattar personalen inget behov av fler möten eller dokumentationer.



Utvecklingsområden ur ett ledningsperspektiv kan sammanfattas på följande sätt:

 Samverkan behöver systematiseras och formaliseras på ett bättre sätt

 Samverkan får inte vara allt för personbundet

 Ökade kunskaper om varandra kompetenser och aktiviteter

 Mer samverkan kring yngre barns situation och behov

 Strategisk samverkan mellan ledarna och utifrån ett kommunledningsperspektiv

 Effektivare resursutnyttjande genom fler gemensamma insatser

 Rutiner/riktlinjer för att kvalitetssäkra arbetssätten/nätverk

 Samrådsförfarande utan att man är säker på det exakta problemet

 Förbättra samverkan HO/IFO/skola

 Förbättra kunskaperna om LSS i skolan

 Ta fram informationsmaterial till berörda om LSS-uppdraget och dess omfattning

3.7 Framtiden

I handlingsplanen har ett antal områden pekats ut som förbättringsområden utifrån hittills
vunna erfarenheter. Vad som nämns är bland annat:

 Föräldrarutbildning där skola, primärvård och socialtjänst samverkar för att ge
föräldrar samma kunskapsbas att utgå från i sin föräldraroll

 Kunskaperna handlar om bland annat utvecklingspsykologi, praktisk barna-
vård, gränssättningsproblematiken och olycksrisker .

 Ungdomars inflytande där förhoppningen är att ungdomsrådet skall utvecklas
till att bli en remissinstans till de olika nämnderna samt att försöket med ung-
domsfullmäktige kan permanentas.



Bilaga

Skola
Stämmer
helt/delvis

Stämmer inte
alls

15. SAMBU viktig samverkansform 26 8

17. Tillräckligt med riktlinjer 31 22
24. Kan ta del av varandras dokumentation vid ärendehan-
tering 31 21

19. Sekretesskrav utgör hinder för samverkan 39 16

8. Har tydliga rutiner 43 11

3. Sätter in rätt insats i tidigt skede 44 10

9. Har tydlig ansvarsfördelning 45 10

18. Tillräckliga kunskaper om krav i sekretesslag 46 9

5. Samsyn kring åtgärder barn/elever med svårigheter 48 7

6. Genomför formaliserade möten 48 5

23. Har bra dokumentation av ärendehantering 48 4

10. Har tydlig gränsdragning i ansvarsfrågor 49 6

4. Samsyn kring "barn som far illa" 50 5

1. Driver förebyggande arbete 51 3

13. Har bra föräldrarsamverkan 51 4

2. Har metod för att tidigt identifiera risker/behov 52 2

7. Genomför möten vid behov 53 1



Bilaga

Sociala
Stämmer
helt/delvis

Stämmer inte
alls

5. Samsyn kring åtgärder barn/elever med svårigheter 13 3

15. SAMBU viktig samverkansform 13 0

17. Tillräckligt med riktlinjer 13 4

19. Sekretesskrav utgör hinder för samverkan 13 7

3. Sätter in rätt insats i tidigt skede 15 4

6. Genomför formaliserade möten 15 4

9. Har tydlig ansvarsfördelning 15 2

10. Har tydlig gränsdragning i ansvarsfrågor 15 3
24. Kan ta del av varandras dokumentation vid ärendehan-
tering 15 3

8. Har tydliga rutiner 16 2

1. Driver förebyggande arbete 17 2

4. Samsyn kring "barn som far illa" 17 1

13. Har bra föräldrasamverkan 17 2

2. Har metod för att tidigt identifiera risker/behov 18 1

7. Genomför möten vid behov 18 1

18. Tillräckliga kunskaper om krav i sekretesslag 20 0

23. Har bra dokumentation av ärendehantering 20 0


