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Inledning

Bakgrund

Vid insatser till barn och ungdomar med särskilda behov finns beröringspunkter mel-
lan landstinget och kommunerna. Denna samverkan är viktig ur individens synpunkt
så att de som arbetar med den problematik som berör personen samordnar sina insat-
ser så att det leder till bästa möjliga resultat. Genom att det är den samlade kompe-
tensen som bedömer problemet och arbetar med åtgärder skapas ett mervärde för den
enskilde. En framgångsrik samverkan ger också en gemensam bild av problemområ-
det och en förutsättning att arbeta mot ett gemensamt mål. Dessutom blir organisa-
tionerna genom en framgångsrik samverkan mer effektiva i sina insatser.
En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder att
grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergripande
plan samt omsättas till praktisk verklighet. Samverkan är viktig såväl i det konkreta
behandlingsarbetet på individnivå som i den förebyggande verksamheten.
För den enskilde är det av största vikt att gränserna mellan huvudmännens ansvars-
områden är logiska samt att de inte medför något egentligt avbrott i nödvändiga in-
satser.
Kraven på samverkan mellan myndigheter finns formulerat i ett flertal lagar. I § 6
Förvaltningslagen (FL) anges en allmän inriktning. ”Varje myndighet skall lämna
andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.”
Kraven på samverkan är tydligare i socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjuk-
vårdslagen, HSL. Från och med 1 juli 2003 är exempelvis samverkan för barn som
riskerar att fara illa inskrivet i socialtjänstlagen (5 kap. 1 a §). Bestämmelsen ålägger
socialtjänsten ansvaret för att ta initiativ till att samverkan kommer till stånd och
samordnar denna. Ansvaret omfattar både samverkan i enskilda ärenden och över-
gripande samverkan. Av förarbetena framgår att en bärande struktur krävs för sam-
verkan. Behovet av kontinuitet framhålls tillsammans med mandat för att agera och
att förväntningar tydliggörs. Behovet av lokalt framtagna tydliga mål och priorite-
ringar för samverkan är något som också framhålls.

”Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att
fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som
berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som
följer av 15 kap denna lag och av sekretesslagen (1980:100). Nämnden
skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd”.

En skyldighet att delta i sådan samverkan finns inskriven i såväl HSL § 2f som skol-
lagen § 2a.

”Hälso- och sjukvården (resp förskoleverksamheten, skolan och skol-
barnsomsorgen) skall på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn
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som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, or-
ganisationer och andra som berörs”.

Ovanstående bestämmelser visar att parterna har en skyldighet att samverka i dessa
sammanhang samt att det är socialnämnden som skall ta initiativet till sådan samver-
kan.

Uppdraget

Syfte med granskningen och revisionsfrågor

Denna granskning är avsedd att studera hur denna samverkan sker i Halland. I fokus
för granskningen står samverkan mellan landstingets barn- och ungdomspsykiatriska
verksamhet och barnhälsovården, samt kommunerna. Inom kommunerna är det sam-
verkan med såväl socialtjänsten inkl handikappomsorg som förskola och grundskola
som avses. Även samverkan inom landstingets verksamheter och inom kommunens
verksamheter har granskats.

Revisionsfråga:

Finns i Halland en samverkan mellan huvudmännen och mellan förvaltningar kring barn
och ungdomar med behov av särskilt stöd som ger ändamålsenliga insatser till den enskil-
de?
Inom ramen för granskningen skulle följande frågor besvaras:

1. Finns en gemensam definition av målgruppen barn och ungdomar med psykosocia-
la problem och psykiska sjukdomstillstånd?

2. Finns det styrande dokument och en organisation som främjar samverkan mellan
kommun och landsting vad det gäller barn och ungdomar med psykosociala pro-
blem och psykiska sjukdomstillstånd?

3. Har man genom samverkan mellan kommun och landsting skapat ändamålsenliga
arbetsformer mot avsedd målgrupp?

4. Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad
till fastställda mål?

Vidare skulle följande kontrollfrågor besvaras:

Hur arbetar kommun och landsting förebyggande?

- Metoder för att upptäcka tidiga signaler?
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- Metoder och arbetssätt för att hantera tidig psykisk ohälsa?

- Kompetensöverföring mellan olika aktörer?

Avgränsning

Revisionen har avgränsas till barn- och ungdomar i åldern upp till 16 år med befarad eller
konstaterad psykisk ohälsa eller sjukdom. Granskningen har inte omfattat barn- och ung-
domar med enbart fysiska funktionshinder. Avgränsning har gjorts till verksamheter inom
kommunens socialtjänst (i viss mån även handikappomsorgen) och barnomsorg/skola samt
landstingets barn- och ungdomspsykiatri och barnhälsovård.

Metod och genomförande

Arbetet har delats in i följande block:

Insamling data

Nyckelpersoner från deltagande verksamheter samt representanter för granskande revisio-
ner inbjöds till en gemensam uppstartsträff den 1/10 2007 med presentation av projektet,
dess syfte och arbetsmetod. Vid denna gavs också tillfälle för deltagarna att ge inledande
synpunkter och infallsvinklar som kan vara vägledande för det fortsatta arbetet.

Insamling av data och intervjuer genomfördes och iakttagelserna dokumenterades.
Utifrån vad som framkommit under arbetet med dokumentstudier och intervjuer sam-
manställs ett material med konsulternas syn på nuläge och problembild kring sam-
verkansfrågorna. Detta presenterades vid ett arbetsseminarium den 22/1 2008 där re-
presentanter för de som deltagit i granskningen bjöds in. Arbetsseminariet avsåg att
stämma av den bild som framkommit samt diskutera behov av förändringar eller ut-
veckling. Vid seminariet gavs också tillfälle till presentation av goda exempel.

En genomgång av adekvat information/dokumentation rörande samverkan inom
kommunerna och mellan huvudmännen har gjorts. Kommun- och landstingsspecifika

Arbetsse-
minarium

Presenta-
tion/rapport

Dialog med
ansvariga
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dokument redovisas i respektive delrapport. Övergripande dokument och kunskaps-
underlag:

- Med barnet i centrum; FOU-rapport från Kommunförbundet Halland som
bildade underlag i arbetet med den halländska policyn (2001)

- Halländsk policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
(2002/2003)

- Förslag till plan för uppföljning – Barn och ungdomar – länsövergripande po-
licy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (2002-08)

- Design för utvärdering av individuell plan (enskilt arbete inom ramen för stu-
dier i Folkhälsovetenskap - underlag för att utvärdera effekter av arbete med
samordnad individuell plan inom ramen för halländska policyn)

- Områdesspecifikt material samt material hos respektive huvudman. Dessa re-
dovisas i respektive delrapport 2-8.

Intervjuer har genomförts av nyckelpersoner och operativ personal inom landstingets
barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet samt barnhälsovård, inom kommunernas
socialtjänst och handikappomsorg samt barn- och ungdomsverksamheter (förskola,
grundskola). Mer detaljerad redovisning av vilka som intervjuats redovisas i respek-
tive delrapport 2-8. Totalt har 200 personer intervjuats enskilt eller i grupp inom ra-
men för granskningen.

Läsanvisning

Vi har valt att sammanställa materialet i en rapport med 8 delar. Del 1 är en huvudrapport
och sammanfattar också den gemensamma granskningen. Den är en sammanfattning av
iakttagelserna i respektive kommuner och landstinget om samverkan mellan huvudmännen
och en revisionell bedömning utifrån den övergripande revisionsfrågan. Del 1 innehåller
även de förslag till utvecklingsområden som framkommit under arbetet, främst då vid det
arbetsseminarium som genomfördes.

Delarna 2-8 innehåller iakttagelser i respektive kommun och landstinget och utgör under-
lag för del 1 vad avser samverkan mellan huvudmännen. I var och en av delarna 2-8 finns
även specificerat iakttagelser om intern samverkan inom kommunen respektive landstinget
samt en revisionell bedömning av intern samverkan i respektive kommun och landsting.

Materialet från granskningen har varit omfattande vilket innebär att det, för att öka läsbar-
heten, varit nödvändigt att i rapporten och respektive delrapport sammanfatta iakttagelser-
na så långt möjligt. Vi har därför inte redovisat alla detaljer utan försökt att lyfta de iaktta-
gelser som vi bedömt ha bäring på samverkansfrågorna och på ev skillnader i länets olika
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delar. Det innebär att delfrågorna inte alltid redovisas för varje kommunområde utan istäl-
let lyfts ev skillnader.

I redovisningen används uttrycken basverksamhet (-nivå) respektive specialistverksamhet
(-nivå). Dessa uttryck kopplar till den Halländska policyns definition1 av dessa begrepp.

Granskningsresultat – samverkan i Halland

Samverkan generellt

Styrdokument

Kommunerna, landstinget och dåvarande kommunförbundet i Halland utarbetade år
2002 en gemensam länsövergripande policy och riktlinjer för barn i behov av särskilt
stöd. Samtliga fullmäktigeförsamlingar antog policyn hösten 2002 - våren 2003. Po-
licyn omfattar fem områden/policys;

1. FN:s konvention om barns rättigheter, hälsofrämjande synsätt och barnper-
spektiv.

2. Samverkan och samordning
3. Samordnad individuell plan
4. Basverksamhet och specialistverksamhet
5. Gemensamt ansvar och kostnadsansvar

I samband med granskningen har framkommit att huvuddelen av de intervjuade upp-
lever den halländska policyn som ett dokument som fortfarande är aktuellt.

Avsikten var att policyn skulle följas av ett arbete med gemensamma lokala hand-
lingsplaner i respektive kommunområde. Enligt utvärderingsplanen (se nedan) skulle

1
Basverksamheter är de verksamheter som når de flesta barn och ungdomar. Exempel på basverksamheter

är barnomsorg och skola inklusive elevhälsa, kultur och fritid, socialtjänstens förebyggande insatser, mödra-

och barnhälsovård, ungdomsmottagningar och annan primärvård.

Specialistverksamheter är de verksamheter som är riktade till en särskild individ eller grupp. Exempel på

specialistverksamheter är socialtjänstens individ- och familjeomsorg och handikappomsorg, socialtjänstens

hem för vård och boende, landstingets barn- och ungdomsmedicin, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri,

vuxenpsykiatri för äldre ungdomar och statens institutioner för barn och ungdomar.
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de lokala handlingsplanerna presenteras för N-gruppen2 före halvårsskiftet 2003.
Idag har handlingsplaner utarbetats i 3 av 6 kommunområden (saknas i Halmstad,
Laholm och Varberg). På frågan om varför handlingsplaner inte har utarbetats i La-
holm svarar man där att ett arbete påbörjades men på grund av byte på ledande tjäns-
temannanivå så ”rann arbetet ut i sanden”. I Halmstad anges att det här gjordes ett
omfattande arbete, många medarbetare var engagerade och ett förslag togs fram. När
förslaget skulle beslutas på politisk nivå (i styrgruppen för Trygga Halmstad) i Halm-
stads kommun så beslöts att inte anta planen då man ansåg att kommunen själv hade
sin egen barn- och ungdomsplan att arbeta med och dessutom ett antal andra policy-
dokument. I Varberg genomfördes också ett omfattande arbete och förslag togs fram
men bl.a. omorganisation är skäl till att förslaget till plan inte fullföljdes.

I den Halländska policyn anges att dokumentet ska utvärderas och att en plan för det-
ta arbete tagits fram. I granskningen har vi tagit del av utvärderingsplanen. Här anges
förslag att uppdra åt forsknings- och utvecklingsenheten i dåvarande Kommunför-
bundet Halland att genomföra utvärderingen. Vi har inte funnit att någon utvärdering
har genomförts.

Under 2007 har aktualiserats behov av att utarbeta ett avtal mellan kommunerna och
landstinget i frågor om barn med särskilda behov (motsvarande har utarbetats för
vuxenpsykiatrin). Främsta skälet är att det uppstår diskussioner om betalningsansvar
vid vissa insatser till barn- och ungdomar. Frågan om avtal har diskuterats i N-
gruppen som gett klartecken till arbetet men inte angett särskilda direktiv. En arbets-
grupp med representanter för kommunerna och landstinget har bildats för att utforma
förslag till avtal.

Inom landstinget har ett arbete påbörjats med att utarbetat en sk handläggningsöver-
enskommelse kring barn som avser tydliggöra ansvar mellan primärvård, barn- och
ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. Vi har inte kunnat få fram uppgif-
ter om när detta arbete beräknas avslutas.

Definition av målgruppen

Under arbetet med den länsgemensamma policyn diskuterades en definition av målgrup-
pen för det gemensamma arbetet. Det visade sig vara svårt att definiera målgruppen utifrån
speciell problematik, diagnos eller motsv. Istället valdes att utgå från ”…barnens behov

2
N-gruppen är ett politiskt samarbetsforum för Halland med representation av ordföranden i kommunstyrel-

ser, landstingsstyrelsen och regionstyrelsen.
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sedda ur ett helhets- och hälsofrämjande perspektiv”. Målgruppen för den gemensamma
policyn blev då ”alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd oavsett problematik”.

Granskningen i respektive kommunområde visar att det inte inom kommunerna eller
landstinget eller mellan parterna finns en gemensam definition.
I Laholm uppges att kommunen och landstinget har inlett ett samarbete kring bl.a denna
fråga.

Flertalet intervjuade ser det inte som angeläget med en gemensam definition och anger att
en definition kan verka begränsande för insatserna. Samtidigt uppges att det kan vålla viss
svårighet att organisationerna har olika definition och att en gemensam sådan skulle un-
derlätta samverkan.

Samverkansformer/arenor

Länsövergripande

Det finns idag ingen för huvudmännen länsövergripande samordningsfunktion varken på
politisk eller tjänstemannanivå när det gäller frågor om barn- och ungdomar med behov av
särskilt stöd. Regionens roll i dessa frågor beskrivs som otydlig. Som ovan angivits har en
länsövergripande arbetsgrupp på tjänstemannanivå nyligen bildats med uppdrag från N-
gruppen att arbeta fram förslag till avtal mellan kommunerna och landstinget i frågor som
rör barn- och ungdomar med behov av särskilt stöd.

I de geografiska kommunområdena

Politisk samverkan mellan landsting och kommun finns i de lokala folkhälsoråden som
dock inte arbetar specifikt kring den målgrupp som denna granskning omfattar, även om
förebyggande insatser kring barn- och ungdomar ingår. De lokala folkhälsoråden har dock
senaste året haft viss svårighet att finna arbetsformer till följd av landstingets förändrade
politiska organisation.

Kungsbacka, Falkenberg och Hylte finns en samverkan mellan kommun och landsting på
övergripande tjänstemannanivå i form av styrgrupper kopplade till de lokala handlingspla-
nerna.

Barnhälsovården samverkar inom respektive kommunområde i sk barnhälsovårdsråd. I
dessa ingår förutom barnhälsovården tjänstemannarepresentanter för barnmedicin, primär-
vård och vanligen representanter för förskola/skola. Barn- och ungdomspsykiatrin ingår
inte i råden.
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Det förekommer olika former av samverkan mellan yrkesgrupper och mellan verksamhe-
ter. Oftast är dessa initierade av informationsbehov eller kunskapsutbyte. Samverkansfor-
merna har oftast inte en etablerad och regelbunden form.

Det framkommer i granskningen att det finns otydligheter om uppdrag och ansvar mellan
barn- och ungdomspsykiatrin och kommunernas specialistverksamheter i skola och social-
tjänst.

I kommunerna

Samverkan internt mellan kommunernas barn- och ungdomsverksamheter, socialtjänst och
handikappomsorg ser olika ut i de olika kommunerna.

På politisk nivå, mellan nämnder, saknas sådan i kommunerna utom i Falkenberg och Hyl-
te (en nämnd).

I Falkenberg, Kungsbacka och Laholm finns en regelbunden samverkan på ledningsnivå. I
Hylte är verksamheten i huvudsak organiserad i en förvaltning. I Varberg och Halmstad
saknas i stort sett samverkan på ledningsnivå. I Halmstad har hittills inte funnits någon
regelbunden samverkan mellan ledande tjänstemän i Socialförvaltning och Barn- och ung-
domsförvaltning, även om dessa ingår i vissa andra samverkanskonstellationer med fler
förvaltningar. Behovet har nu uppmärksammats och förvaltningscheferna har för avsikt att
inleda ett mer regelbundet samarbete.

Det framkommer i granskningen att det finns otydligheter om uppdrag och ansvar mellan
kommunernas bas- och specialistverksamheter i skola och socialtjänst, samt mellan för-
valtningar.

I landstinget

Inom Landstinget finns inga strukturerade samverkansforum/arenor särskilt kring barn-
och ungdomar i behov av särskilt stöd annat än vid behov i enskilda individärenden. Det
finns ingen politisk samverkan mellan Psykiatrinämnden och Styrelsen för Närsjukvården.

Det finns en samverkan på tjänstemannanivå inom barnhälsovårdsråden där primärvård,
barnmedicin och barnhälsovård samverkar men barn- och ungdomspsykiatrin medverkar
inte.

Det framkommer i granskningen att det finns otydligheter om uppdrag och ansvar mellan
primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin.
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Organisation

Det finns relativt få exempel på verksamheter som organiserats gemensamt mellan hu-
vudmännen för den målgrupp granskningen avser. Det finns Familjecentraler i Hylte och
Laholm, samt i del av kommunerna Falkenberg (Skogstorp) och Varberg (Håsten).
Det finns vissa projekt gemensamt mellan huvudmännen. Exempelvis planeras samver-
kansprojekt i Laholm mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

Inom kommunerna finns några exempel på verksamheter och projekt som sker gemensamt
mellan skola och socialtjänst främst former av sk resursskolor eller motsvarande.

Inom kommunerna har i vissa fall den ordinarie verksamheten organiserats i former an-
passade för att underlätta samverkan ex. lika distriktsindelning. I något fall har landsting-
ets barnpsykiatri anpassat organisationen i förhållande till socialtjänsten.

Förebyggande insatser

I granskningen har framkommit ett antal former för förebyggande arbete varav familjecen-
traler är en. Barnhälsovården och skolans elevhälsa är en sedan länge etablerad form för
förebyggande arbete.

Barnhälsovården erbjuder regelmässigt föräldrautbildning till nyblivna föräldrar. På vissa
håll erbjuds föräldrautbildningar till familjer med barn även i högre åldrar. Det finns även
arbete med att utveckla värdegrunder hos barnen och deras familjer.

Det finns exempel på projekt och i viss mån verksamheter för att underlätta familjers kon-
takter med socialtjänsten. I de flesta av dessa finns socialtjänsten lättillgänglig för enskil-
da/familjer på villkor som innebär att ingen registrering eller dokumentation sker i social-
register.

Det framkommer i intervjuerna att flertalet upplever att det förebyggande arbetet behöver
utvecklas. Ett mer systematiskt och metodiskt arbete i samverkan mellan verksamheter
och huvudmän för tidig upptäckt av barn med behov av särskilt stöd efterfrågas. Föräldra-
utbildning till familjer med barn i skolåldern efterfrågas och behöver kunna erbjudas i
större utsträckning.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling gemensamt mellan kommunens och landstingets verksamheter fö-
rekommer i relativt liten utsträckning. Vi har funnit få exempel på länsövergripande
gemensam kompetensutveckling förutom för barnhälsovårdssjuksköterskor och skolskö-
terskor. Regionen har erbjudit viss utbildning med anknytning till målgruppen. Däremot
har exempel getts på gemensam utbildning för kommun- och landstingspersonal i sam-
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band med projekt ex. i Halmstad i samband med projekt kring ”Våld i nära relationer”.
Det finns också exempel på kompetensutveckling mellan skola och socialtjänst samt mel-
lan barn- och ungdomspsykiatri och kommunerna, ofta yrkesanknuten.

Någon länsgemensam eller kommunområdesgemensam planering mellan huvudmännen
för kompetensutveckling runt barn i behov av särskilt stöd förekommer inte.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av den Halländska policyn har, som tidigare nämnts, inte ge-
nomförts. Respektive verksamhet redovisar översiktligt sin egen samverkan med andra
aktörer i samband med verksamhetsberättelse/årsredovisning. Falkenberg planerar för att
följa upp insatserna enligt sin lokala plan under 2009 och Hylte har inlett ett motsvarande
arbete.

Det förekommer inte någon mer samlad uppföljning av samverkan i kommunområdena
varken mellan huvudmännen eller mellan kommunens verksamheter.

Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

Som nämnts ovan finns BVC och elevhälsan som en grund för tidig upptäckt och förebyg-
gande arbete. Familjecentraler där sådana finns har motsvarande funktion i samverkan
mellan aktörerna. Det finns exempel på arbetsformer för att underlätta för barnomsorg och
skola att kontakta socialtjänsten om de behöver råd och vägledning.

Systematiserade metoder eller arbete för tidig upptäckt av psykisk ohälsa har inte fram-
kommit i granskningen.

Arbetsformer runt individen

Det finns etablerade former för överlämnade av information mellan BVC och skolhälso-
vården. Dock upplevs att dessa ofta har starkt fokus på fysisk hälsa och att frågor kring
social situation och psykisk ohälsa får liten plats.

Samverkan mellan kommunens och med landstingets verksamheter runt enskilda individer
upplevs i stort fungera bra när kontakt etablerats. Svårigheter finns ibland att etablera kon-
takter pga av att det är svårt att samla berörda utan att det dröjer för lång tid.

Arbetsformer som ”nätverk” där socialtjänsten fungerar som samordnare används i stort i
alla kommuner och upplevs oftast positivt. Utredningsmetodiken BBIC (barns behov i
centrum, metod att kartlägga barnets hela situation) används i socialtjänsten och avses
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kunna användas av fler aktörer. Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin samver-
kar med lärare och elevhälsan vid behov.

Det som upplevs som problem är bl.a. sekretessfrågor vilket innebär att särskilt skolan
upplever sig sakna tillräcklig information för att på ett bra sätt planera sina insatser. Vida-
re är långa utredningstider i socialtjänsten ibland en problematik. Väntetider till barn- och
ungdomspsykiatrin för utredning och behandling, samt till specialpedagogiska verksamhe-
ter inom skolan är ett annat problem som lyfts fram.

Det finns också diskussioner mellan organisationerna om kostnadsansvar både inom
kommunerna och mellan landstinget och kommunerna.

Ytterligare en svårighet som lyfts fram är att verksamheterna saknar kunskap om var-
andras förutsättningar och uppdrag vilket kan göra att planeringen för insatser till ett barn
inte blir samordnad eller att förväntningar som inte kan infrias skapas hos familjer. Det
kan också innebära att det uppstår diskussioner om lämpliga insatser.

Information till skolan brister i samband med att barn placeras utanför hemmet exempelvis
i behandlingshem och senare i samband med återgång till hemmet. Motsvarande brist på
information finns när barn vårdas i slutenvård inom barnpsykiatrin.

Det framkommer också problem med att barn- och ungdomspsykiatrin i länet arbetar olika
och att professionerna inom verksamheten ger olika besked och har olika uppfattning om
lämpliga insatser.

Det framhålls i en hel del intervjuer att varje organisation arbetar med sin del och att sam-
verkan sker när professionen behöver det för att fullfölja sin del i utredning eller insatser.
En gemensam målsättning för den unge, familjen och samtliga aktörer för insatser till bar-
net förekommer sällan.

Gemensamma rutiner och arbetsformer samt styrning och stöd från politik och ledning ef-
terfrågas.

Uppföljning

Uppföljning av insatser till individ och eventuellt familj görs av respektive verksamhet.
Samordnad uppföljning görs i vissa fall där nätverkarbete använts men i övrigt sällan. Ak-
törerna informerar ibland varandra om uppföljning av insatser i respektive verksamhet.

Någon systematisk uppföljning eller utvärdering av insatser till barn i behov av särskilt
stöd har inte framkommit i granskningen.
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Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan enligt den Halländska policyn används i mycket begränsad
utsträckning i länet inom de verksamheter som granskats. Några av de intervjuade har ar-
betat med en sådan plan och erfarenheterna är positiva. Inom ramen för sk nätverksarbete
(se ovan) samlas den gemensamma planeringen och ansvarsfördelningen runt en individ i
en dokumentation som har likheter med en samordnad individuell plan. Det finns dock
inga fastställda rutiner (förutom i Falkenberg) hur denna dokumentation kan användas av
andra aktörer än familjen och socialtjänsten, vilket gör att övriga medverkande gör sin
egen planering och dokumentation från nätverksmötet.

Rutiner efterfrågas om ex. vem som initierar en samordnad individuell plan, vem ansvar
för planen, hur kan planen hanteras och förvaras. I den Halländska policyn anges att
”Landstingets och kommunernas verksamhet på lokal nivå ska utarbeta klara rutiner för
arbetet med de samordnade individuella planerna.”

Revisionell bedömning – samverkan i Halland

Inledning

Vi har i granskningen mött ett stort antal personer med stort och djupt engagemang kring
barn/ungdomar och deras behov av stöd. Det finns också en stor professionell kunskap i de
olika frågor som rör barn/ungdomar och deras familjer. Vår bild är också att det finns en
stark vilja och stort intresse för att samverka, framförallt bland personal som möter och
direkt arbetar med eller kring barn och ungdomar. Det finns en medvetenhet om att sam-
verkan ger positiva effekter för insatserna till den unge.

Men vi har även mött personal som framfört en stark oro för det växande antalet barn med
behov av särskilt stöd och för att insatserna till dessa inte är tillräckliga och/eller verk-
ningsfulla. Allt fler barn framförallt i åldern 12-16 år har stora behov av insatser från
kommun och landsting. Oro har också framförts för att insatser sker sent och att dessa där-
för blir mer omfattande och mindre verkningsfulla än om de hade getts tidigare. Proble-
men kring den unge blir då ett stort problem även för familjen och i många fall för samhäl-
let.

Nedan redovisas den revisionella bedömningen med utgångspunkt från revisionsfrågorna
för granskningen. Vi har även noterat ett antal framgångsfaktorer för att underlätta sam-
verkan. Sist redovisas de utvecklingsbehov och gemensamma framtidsfrågor som lyftes
fram i samband med den gemensamma seminariedagen då granskningsresultatet presente-
rades.
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Finns en gemensam definition av målgruppen barn och ungdomar med psykosociala pro-
blem och psykiska sjukdomstillstånd?

Granskningen visar att det inte finns någon gemensam definition av målgruppen. Det har
heller inte framkommit i granskningen att detta efterfrågas i stor utsträckning. Vår bedöm-
ning är att en gemensam definition kan skapa samsyn kring målgruppen och underlätta i
samverkan. Det finns dock en risk att en definition kan avgränsa för starkt vilket kan inne-
bära att unga med behov av särskilt stöd som inte finns inom ramen för definitionen inte
uppmärksammas i tid.

Finns det styrande dokument och en organisation som främjar samverkan mellan kommun
och landsting vad det gäller barn och ungdomar med psykosociala problem och psykiska
sjukdomstillstånd?

Det finns en Halländsk policy och riktlinjer för målgruppen antagen av samtliga fullmäk-
tigeförsamlingar i landsting och kommuner. Däremot har inte beslutade riktlinjer verk-
ställts i form av lokala styrdokument (handlingsplaner) i mer än 3 av 6 kommunområden i
länet.

I länet och inom kommunområdena finns ingen organisation för samverkan mellan hu-
vudmännen eller inom respektive huvudman på politisk eller ledningsnivå förutom i Hylte
och Falkenberg. I Kungsbacka finns samverkan mellan huvudmännen och inom kommu-
nen mellan ledande tjänstemän men inte på politisk nivå.

För att få en styrning av verksamheten i den riktning som anges i den Halländska policyn
krävs ett tydligt budskap, engagemang samt en regelbunden uppföljning på övergripande
ledningsnivå. Vår bedömning att detta i stora delar saknas i nuläget och för detta behövs
en samverkansorganisation både på politisk nivå och för ledande tjänstemän dels på läns-
nivå, dels i kommunområdena. Det är angeläget att politiken är tydlig och ställer krav på
att samverkan utvecklas och kommer till stånd för att samverkan ska prioriteras av verk-
samheten.

Har man genom samverkan mellan kommun och landsting skapat ändamålsenliga arbets-
former mot avsedd målgrupp?
Nuvarande arbetsformer bygger mycket på initiativ och aktivitet från enskilda yrkesutöva-
re i enskilda ärenden för att åstadkomma resultat. Det innebär risk för att samverkan och
aktivitet försvinner om individen inte orkar fullfölja eller ex slutar. Det för med sig att ar-
bete försenas eller uteblir och att organisationen måste lära på nytt när nya medarbetare
tillkommer. Det finns en utpräglad vilja till samverkan på operativ nivå och samverkan
beskrivs verkningsfull när den etablerats.
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Det finns exempel på framgångsrika arbetsformer som familjecentraler, föräldrautbildning
och öppna former i socialtjänsten som underlättar samverkan och kontakter. Men detta
saknas dock i flera kommunområden eller förekommer i begränsad form.

Samordnad individuell plan som angetts som en arbetsform i den Halländska policyn an-
vänds i stort sett inte trots positiva erfarenheter då sådan använts. Effekten blir då att samt-
liga aktörer arbetar för ett gemensamt mål, en samordnare finns, dokumentation kring de
samlade insatserna finns hos samtliga aktörer och uppföljning kan göras på ett samlat sätt
kring den gemensamma målsättningen.

Vår bedömning är att huvudmännen och kommunerna resp landstinget behöver utveckla
arbetsformer som skapar naturliga arenor för kontakt och rutiner som underlättar yrkesut-
övares samverkan. Arbetsformer som används av någon aktör (ex BBIC, nätverkslag, stöd
till familjer) kan utvecklas till former som kan användas som en del i samverkan. Vi be-
dömer att detta bäst utvecklas om engagemanget, styrningen och uppföljningen från led-
ningshåll förbättras inte minst från respektive nämnd och styrelse.

Gemensamma arbetsformer samt ökad kunskap om varandras uppdrag och verksamhet är
också enligt vår bedömning nödvändiga för att utveckla det förebyggande arbetet och tidig
upptäckt av barn och unga i behov av särskilt stöd.

Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?

Vår bedömning är att det saknas en tillfredställande uppföljning och redovisning kopplad
till de mål som anges i den Halländska policyn och i de lokala handlingsplanerna i de fall
det förekommer sådan. Det är angeläget att uppföljningsaktiviteter planeras och efterfrå-
gas av politiker och förvaltningsledningar. Om resultat efterfrågas får samverkansfrågorna
naturligt en prioritet. Vår bedömning är att arbetet med att implementera den Halländska
policyn och få effekter av samverkan kring målgruppen är ett långsiktigt arbete som både
innebär att ”bygga” och att ”bibehålla”. Om inte resultat efterfrågas fortlöpande avstannar
byggandet och uppnådda effekter blir svåra att bibehålla.

Hur arbetar kommun och landsting förebyggande?

Vår bedömning är att det i nuläget saknas utvecklade metoder för tidig upptäckt. Det finns
exempel på arbetsformer som gynnar tidig upptäckt ex familjecentraler och öppna kon-
takt- och behandlingsformer inom socialtjänsten. Det finns också enskilda yrkesutövare
och team som agerar på ett ändamålsenligt sätt när behov upptäcks. Men vi bedömer att
det krävs en utveckling i samverkan för att förbättra strukturer och metoder för att tidigt
upptäcka behov. Det krävs också mod och stödformer för att agera när behov upptäcks i
tidigt skede. En utvecklad samverkan kan skapa förutsättningar för sådant stöd.
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Vid granskningen har framkommit att utökade möjligheter till föräldrautbildning och fa-
miljestöd för barn i tidig skolålder samt inför tonårsperioden kan vara några metoder för
att förebygga psykisk ohälsa.

Kompetensöverföring mellan olika aktörer

Granskningen har visat att det finns ett behov av att öka kunskapen om varandras verk-
samheter och gemensam kompetensutveckling för att underlätta samverkan. Vår bedöm-
ning är också att en ökad kompetensöverföring mellan aktörerna gynnar inte minst det fö-
rebyggande arbetet och möjligheterna till tidig upptäckt av barn och unga i behov av sär-
skilt stöd. Kompetensöverföring underlättas om det finns givna mötesplatser där åter-
kommande diskussioner och information i olika frågor kan ske.

I nuläget saknas gemensam planering mellan huvudmännen av kompetensutvecklingsin-
satser. En gemensam kunskapsbas är enligt vår bedömning en förutsättning för att sam-
verkan ska fungera tillfredställande och utvecklas över tid.

Den övergripande revisionsfrågan för granskningen var:

Finns i Halland en samverkan mellan huvudmännen och mellan förvaltningar kring
barn och ungdomar med behov av särskilt stöd som ger ändamålsenliga insatser till den
enskilde?

Var och en av de granskade verksamheterna ger ändamålsenliga insatser till barn och unga
i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från sina förutsättningar. Samverkan sker mel-
lan förvaltningar och huvudmän när någon aktör bedömer behov av detta.

Vår bedömning är dock att det i nuläget inte finns en utvecklad samverkan som möjliggör
tidig upptäckt. Begränsad omfattning av återkommande kompetensöverföring och gemen-
sam kompetensutveckling mellan aktörerna kan göra att en aktör som möter den unge inte
har tillräcklig kunskap om tidiga signaler eller om andra aktörers möjligheter till insatser.

Nuvarande organisation och arbetsformer främjar inte heller en samverkan som innebär ett
samlat stöd och insatser utifrån en gemensam målsättning till barn och ungdomar med be-
hov av särskilt stöd.

Under granskningen har vi noterat några framgångsfaktorer som underlättar och gynnar
samverkan.

- tydlig och aktiv styrning och uppföljning
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- gemensam kompetensutveckling och kunskap om samverkansparternas verksam-
heter

- organisatoriska förutsättningar och arbetsformer som gör att yrkesutövare från oli-
ka förvaltningar och huvudmän naturligt möts som ex familjecentraler

- lokal koppling och närhet för yrkesutövare från olika organisationer

Gemensamma framtidsfrågor

Vid den seminariedag då granskningsresultatet presenterades diskuterade deltagarna kring
frågan: Vilka är de mest angelägna frågorna att arbeta med framåt?

Sammanfattat framkom:
- att det är angeläget att förbättra och tydliggöra den politiska styrningen av sam-

verkan kring målgruppen både gemensamt mellan huvudmännen på länsnivå och i
kommunerna respektive landstingen. Trycket på att leva upp till den Halländska
policyn behöver öka. Kommunstyrelser och Landstingsstyrelsen har en viktig roll
i detta arbete genom uppdrag och genom att efterfråga resultat.

- Strukturer för samverkan behöver skapas på länsnivå och lokalt i kommunområ-
dena på politisk och verksamhetsnivå ex genom länsgemensam politisk styrgrupp
för frågor som rör barn och unga, huvudmannagemensam styrgrupp lokalt i kom-
munområdena, samarbetsforum inom kommun respektive landsting på politisk
och tjänstemannanivå, diskussion om anpassning av respektive aktörs organisation
med syfte att underlätta samverkan. Gemensamma rutiner för samverkan behöver
finnas i samtliga kommunområden för att stödja och underlätta i det individinrik-
tade arbetet. Gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring mellan
huvudmän behöver få en samlad struktur i syfte att öka kunskapen om varandras
uppdrag och verksamheter samt för att utveckla metoder för samverkan och för ef-
fektiva insatser till barn och unga. Förebyggande insatser kan ge mer effekt om
aktörerna planerar dessa gemensamt.

- Roller och ansvar behöver klargöras både internt i kommun respektive landsting
och mellan huvudmännen.

- Handlingsplaner enligt den halländska policyn bör utarbetas där sådan saknas.

- Uppföljning och utvärdering kring samverkan och handlingsplaner på länsnivå
men framförallt på lokal nivå behöver intensifieras och utvecklas. Det är angeläget
att resultat efterfrågas av styrelse respektive nämnd och förvaltningsledning.


