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Inledning

Denna rapport är en delrapport i en Hallandsgemensam revision med totalt 8 delar. Del 1
är en huvudrapport för 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.

Här aktuell delrapport innehåller iakttagelser i Varbergs kommun och utgör underlag för
del 1 vad avser samverkan mellan huvudmännen. I denna del finns även specificerat iakt-
tagelser om intern samverkan inom Varbergs kommun, samt en revisionell bedömning av
intern samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd och dess verksam-
heter inom Varbergs kommun.

Revisionsfrågor

Revisionsfrågor och avgränsning redovisas i del 1 av rapporten.

Metod och genomförande

I granskningen har vi tagit del av styrande dokumentation som rör lokala handlings-
planer och samverkan.

Intervjuer har genomförts med barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
arbetsutskott, ansvariga för och centrala elevhälsan, rektor och personal inom elev-
hälsoteamen på skolorna i Tvååker och Håsten samt ansvariga och personal social-
förvaltningens familjeenhet.

Totalt har 25 personer inom kommunen intervjuats enskilt eller i grupp.

Granskningsresultat

Samverkan generellt

Definition av målgruppen

I den lokala handlingsplanen finns inget uttryckligen sagt som definierar målgruppen.

Det förs emellanåt diskussioner om definitionen. I korthet har diskussionen utmynnat i en
praktisk tolkning av behovet av samverkan – i de fall det inte är tillräckligt med stödet
inom den egna ordinarie och flexibla verksamheten, ska man söka stöd/resurser från annat
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håll. Socialförvaltningens Skolservice information till skolan leder indirekt till en praktiskt
tillämpad definition.

Styrdokument

I direkt anslutning till att den gemensamma policyn i Halland utarbetades initierades ett
arbete i Varberg som syftade till att ta fram en lokal handlingsplan. Den lokala handlings-
planen omfattar en beskrivning av resurser inom de olika verksamheterna i kommunen
och landstinget samt en blankett för Samordnad Individuell Plan för barn och ungdom
(SIP).

I arbetet med den lokala handlingsplanen engagerades personal inom kommunens social-
tjänst, förskola/skola och fritids samt landstingets personal inom BVC och barnpsykiatri.
Arbetet uppges har varit engagerande men resultatet fullföljdes inte. Orsakerna uppges
vara flera som omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen, brister i förank-
ringen samt koncentration på att utveckla samverkan inom kommunen.

Samverkan inom kommunen omfattar idag socialförvaltningen samt barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Denna samverkan har namnet Barn i Fokus. Barn i Fokus ses som en
lokalt utformad samverkan internt inom kommunen.

Samverkansformer/arenor

Organisation

Resurserna inom elevhälsan har flyttats från tidigare distrikt till en central enhet inom
barn- och utbildningsförvaltningen. Den nybildade Enheten för Elevhälsa, från januari
2007, är ett övergripande elevhälsoteam med skolpsykologer, specialpedagoger, skolöver-
läkare samt samordnare för de kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger som är pla-
cerade på skolorna. Uppdraget för Enheten för Elevhälsa kommer att preciseras.

I elevhälsans basteam på skolorna ingår förutom rektor skolsköterska, kurator, specialpe-
dagoger och studie- och yrkesvägledare. För dessa kategorier finns uppdrag formulerade.
Deras arbete består bland annat av förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisa-
tionsnivå. Elevhälsoteamen har regelbundna möten på skolorna.

I skolornas elevvårdskonferenser medverkar vid behov socialtjänsten. Detta uppfattas po-
sitivt.

Det finns en styrgrupp för Barn i Fokus med chefer från socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
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Sambandet, inom Barn i Fokus, har upphört. Det finns flera orsaker till detta. En är att
först kultur- och fritidsförvaltningen drog sig ur verksamheten. En annan att de kartlägg-
ningar som skulle göras inom Sambandet som underlag till handlingsplaner arbetade spe-
cialpedagoger på skolorna redan med. Åtgärder enligt handlingsplanerna kom heller inte
till stånd som planerat.

Skolservice finns idag inom mottagningsgruppen i socialförvaltningen.

Inom Bidevind finns åtta platser. Dessa är idag avsedda för hemvändande elever som varit
placerade på institution samt för elever som annars skulle ha blivit placerade på institu-
tion. I verksamheten finns en socialsekreterare och en socialpedagog, som finansieras av
socialtjänsten, samt 2,25 lärare som finansiera av barn- och utbildning. Målet är att ele-
verna ska vara högst ett halvt år inom Bidevind för att sedan slussas tillbaka till den ordi-
narie skolan. Socialförvaltningen kommer att år 2008 inrätta en tjänst som fritidsledare
inom Bidevind.

Enligt intervjuerna är uppdraget för lärare inom Bidevind oklart. Detta uppges bero på att
resurser för behandling är små och att lärare delvis får svara för uppgifter som faller utan-
för deras arbete med undervisning. Från skolans sida ifrågasätter man möjligheterna att
klara uppgiften att ta emot elever efter så kort vistelse inom Bidevind. Personalen uppges
behöva handledning från bland annat psykolog i aktuella ärenden. Prioritering av Bide-
vind, hemtagningen av elever, gör att övriga elever inom grundskolan inte får det stöd som
de behöver.

Resursskolan (före detta skoldaghem) finns inom grundskolan. Inom resursskolan finns
två grupper, den ena riktar sig till elever i årskurserna 1 till 6 och den andra gruppen års-
kurserna 7 till 9. Ärendena har föregåtts av en planering inom grundskolornas elevvårds-
konferenser.

Från och med år 2008 kommer medel för att anlita gemensamma resurser att föras över till
skolornas rektorsområden, vilket innebär att de kommer att få betala 60 procent av kost-
naderna för placeringar inom till exempel resursskolan.

Internt – inom kommunen

Barn i Fokus är en samverkan mellan social- samt barn- och utbildningsförvaltningen.
Målsättningen med samverkan är att barn och ungdomar ska vara kvar i den ordinarie sko-
lan och bo tillsammans med sin familj. Verksamheterna inom Barn i Fokus var vid starten:

 Sambandet - för barn 6-16 år med skolsvårigheter och som har kontakt med social-
tjänsten och där skolan uttömt sina resurser

 Skolservice - socialtjänstens information och råd till skolans personal
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 Bidevind – för barn- ungdomar 13-18 år vars livssituation är sådan att resurser och
kompetens behövs från skola, socialtjänst och fritid.

Formerna för samverkan inom Barn i Fokus kommer, enligt ett uppdrag från nämnderna,
att ses över. De intervjuade anger att Varbergs kommun av tradition inte har så lång erfa-
renhet av samverkan över förvaltningsgränser.

Resursskolan samverkar med avlämnande skola och deras elevhälsopersonal samt med
socialtjänsten (för de äldre eleverna), vanligtvis barn- och ungdomspsykiatrin samt ibland
också med landstingets habilitering och LSS-handläggare i kommunen. Syftet med resurs-
skolans verksamhet är att eleven ska tillbaka till sin ordinarie skola. Ofta är inskolningspe-
rioden när eleven ska tillbaka till sin skola utdragen. Därför är samverkan viktig.

Samverkan i ärenden som är gemensamma för resursskolan och socialtjänsten fungerar
oftast väl, till exempel att socialsekreterare medverkar på föräldrasamtal. Från resurssko-
lan anser man att det är svårt att upprätthålla kontakt med socialtjänsten.

Skolservice är placerad inom socialförvaltningens Mottagningsgrupp. Skolans personal
kan vända sig till Skolservice för att diskutera ett ärende och få råd om eventuella anmäl-
ningar bör göras. Personal i Skolservice besöker också arbetslagen inom skolan för att in-
formera om socialförvaltningens organisation, lagstiftning, anmälningsrutiner med mera.
Skolservice och mottagningsgruppen är lätta att nå och fungerar, enligt de intervjuade,
mycket väl.

De vi intervjuat inom skolan uppger att kontakten ofta upphör sedan mottagningsgruppen
lämnat över en anmälan till handläggare. Omorganisationer och personalomsättning inom
socialförvaltningen gör att kontinuiteten hos handläggarna är låg. Förutsättningar för sko-
lan och socialtjänsten kan vara olika då skolan direkt behöver stödinsatser till eleven me-
dan socialtjänsten, enligt lagstiftningen, har fyra månader på sig för att genomföra en ut-
redning. Enligt socialförvaltningen har skolan för stora förväntningar på socialtjänsten.

Nätverkslaget är en verksamhet som riktar sig till föräldrar med barn i skolan. Från starten
bestod Nätverkslaget av sex personer inom socialförvaltningen. Sedan personal slutat har
verksamheten i stort sett upphört. En viss samordningsfunktion finn kvar inom Skolservi-
ce. Personal inom barn- och utbildning samt kultur- och fritid har fått utbildning i när-
verksarbete.

Samverkan mellan resursskolan och LSS, om elever i särskolan, är relativt sällsynt. På
skolor där det finns individintegrerade elever sker nätverksmöten där LSS-handläggar sva-
rar för mötet, dokumentation och planering. Samverkan med LSS-handläggare uppges
fungerar väl, bland annat på grund av kontinuitet hos personalen.
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Externt - med landstinget

Resursskolan samverkar ofta i planering av verksamheten med BUP. I närverksmöten
medverkar personal från skolan, socialtjänsten och BUP tillsammans med föräldrar. BUP
ger handledning till personal inom resursskolan. Skolläkare skriver remisser till BUP.

Chefen för Enheten för Elevhälsa och chefen för BUP träffas en gång per termin. Kurato-
rer respektive psykologer från kommunen och BUP träffas regelbundet för att samordna
arbetet. Samarbetet uppges fungera väl mellan BUP och kommunens centrala del av elev-
hälsan. Tidigare har det funnits kontaktpersoner inom skolan, men denna ordning har fallit
bort efter barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation.

De enskilda skolorna samverkar med BUP i enskilda ärenden. BUP har mottagningstider
för rådgivning per telefon. I övrigt får skolan ofta information och vissa utbildningar från
BUP. Kontinuiteten hos personalen är hög och överläggningar förs om rutiner med mera.
Man önskar att samverkan var mer omfattande. Väntetiden till BUP uppges vara lång,
upptill fem månader.

Personal inom BUP träffar avdelningscheferna inom socialtjänsten som ansvarar för barn-
och ungdomsgruppen och ABT (Ateljéernas BehandlingsTeam) en gång per månad. Sam-
verkan har försvårats på grund av personalomsättning inom socialtjänsten.

Landstingets behandlingsverksamhet inom barnpsykiatrin Ginsten finns i Varberg med
upptagningsområde Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Denna är speciellt inriktad mot
utåtagerande barn- och ungdomar. I verksamheten finns bland annat läkare, psykolog och
behandlingsassistenter från landstinget samt lärare från kommunen.

Inför skolstarten sker ett överlämnande av journaler från sjuksköterskor inom BVC till
skolsköterskor. Vid en av områdena som ingår i granskningen diskuterar man att införa en
styrgrupp för kontakter mellan förskola/skola och BVC. Förskolans personal och BVC
samverkar ibland i ärenden som rör samma familj, bland annat genomförs anmälan till so-
cialtjänsten gemensamt.

Tidigare hade cheferna inom primärvården, socialtförvaltningen och barn- och utbild-
ningsförvaltningen regelbundna träffar. Sådana sker inte idag.

Handläggare inom LSS och BUP har ingen organiserad samverkan utöver den samverkan
som sker i individärenden. Samverkan uppges dock fungera väl och stödet i arbetet är po-
sitivt.
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Inom familjens Hus/öppna förskolan på Håsten sker en övergripande samverkan mellan
rektor för förskolan samt personal inom förskolan och BVC/MVC. Från BVC önskar man
att förskolan tar kontakt med dem, oftast sker kontakterna med initiativ från BVC.

Inom folkhälsorådet träffas ledande personer från kommun och landsting. På politisk nivå
har man ännu inte etablerat kontakter med Varbergsnämnden.

Förebyggande insatser

Det förebyggande arbetet är omfattande. Till exempel så anser de vi intervjuat att bildan-
det av F-9:skolor samt förstärkning av elevernas positiva sidor som en faktorer i det före-
byggande arbetet. På vissa skolor förekommer undervisning i ämnet livskunskap. Elevhäl-
san inom skolorna utför också ett förebyggande arbete.

Skolor med många barn som har behov av särskilt stöd kan ansöka om extra resurser för
att höja sin bemanning.

Kill- och tjejgrupper, där bland annat eleverna erbjuds stödjande samtal och tränar i sam-
arbete. Inom fritidshemmen sker dessutom mycket social träning.

Tidigare fanns ett väl utbyggt förebyggande arbete som avsåg missbruk bland ungdomar.
Verksamheten hette Unga Hopp och upphörde år 2004.

Drogförebyggare är ett drogförebyggande arbete i samverkan mellan social- samt barn-
och utbildningsförvaltningen i syfte att arbeta förebyggande i skolorna med klasser och
föräldrar.

Från intervjuer med socialförvaltningen är det en fördel om verksamheten kan rikta sig
mer mot tidigare åldrar, bland annat genom att utveckla kontakter med BVC och MVC.
Formerna för detta är dock inte självklara. Genom Skolservice strävar socialtjänsten att
komma in tidigt i ärenden.

Handslaget är en verksamhet som kultur- och fritidsförvaltningen driver i samarbete med
föreningslivet. Verksamheten syftar till att ungdomar ska kunna pröva på olika aktiviteter.

Organisationen Föräldrar Emellan ordnar föreläsningar som riktar sig till föräldrar. Enligt
de intervjuade är behoven av utbildning som riktar sig till föräldrar stort.

Bärgmangruppen består bland annat av kuratorer, socialsekreterare, skolsköterskor och
polis. Gruppens arbete är inriktat mot droger i samhället.
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Ibland finns det behov av att elever behöver en kortare paus från den ordinarie miljön. I
dessa fall kan en ”skolakut” vara effektiv. Inom ett rektorsområde har man för en kort pe-
riod hyrt lokaler för att ordna en sådan verksamhet.

BIM, BIV och BIP (barn i missbruksmiljöer, våldsmiljöer respektive barn till psykiskt
sjuka föräldrar) är barn- och ungdomsverksamheter inom socialtjänsten. Från skolan och
från mottagningsgruppen kan man rekommendera föräldrar att ta kontakt med och söka
hjälp från dessa verksamheter.

ABT (Ateljéernas Behandlings Team) finns inom socialtjänsten. Verksamheten består av
rådgivning till föräldrar och riktar sig indirekt till ungdomar. Föräldrar kan ansöka om
stöd från ABT.

Kompetensutveckling

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har man haft korta utbildningar om ADHD.

En gång om året genomför BUP tillsammans med kommunens socialtjänst utbildningar
om olika diagnoser, till exempel om ångest, ADHD och degression.

Region Halland anordnar vissa utbildningar som riktar sig till verksamheter och personer i
den gemensamma målgruppen.

Utbudet av utbildningar är god, men inom skolan saknas det pengar till fortbildning i den
omfattning som man anser är befogat. Till exempel vore utbildning i ART (om aggressiva
och utåtagerande barn) värdefullt. Inom socialtjänsten erbjuds personalen regelbundet fort-
bildning och handledning. Denna uppges ha hög kvalitet och svara mot de behov som
finns.

Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

En inventering av barn i behov av särskilt stöd var klar 2006. Resultatet från inventeringen
användes bland annat vid bildandet av Enheten för Elevhälsa.

Arbetsformer runt individen

Internt – inom kommunen

I de fall skolan planerar att göra en anmälan till socialtjänsten, bjuder skolan in föräldrar
och socialtjänsten för genomgång och viss planering av ärendet. Denna tidiga medverkan
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uppges vara en positiv strategi och fungerar mycket bra. Bland annat klargör man ansvar i
ett tidigt skede och föräldrar får en möjlighet att påverka hanteringen av ärendet.

Socialtjänsten får sällan anmälningar från BVC eller MVC. Man anser att samarbetet bor-
de utvecklas och att fler anmälningar borde komma fram till socialtjänsten.

Externt – med landstinget

I Familjens hus och öppna förskolan i Håsten samverkar kommunens socialtjänst, förskola
och landstingets BVC. Ambitionerna med att utveckla samverkan och resurserna var in-
ledningsvis större. Enligt intervjuerna inom Familjens Hus upplever man att socialtjäns-
tens närvaro minskat, medan socialtjänsten anger att det ligger på samma nivå.

Ansvaret för kostnader när det gäller barn som ska placeras på institution anses inte till-
fredsställande. De som berörs i dessa ärenden är socialtjänsten, BUP och LSS. I princip
fattar kommunens socialtjänst inga beslut om placeringar förrän betalningsansvaret och
ansvar för uppföljning är utredd och fastställd. Bland annat anser man att ansvaret för upp-
följning måste höra ihop med kompetens inom psykiatri respektive socialtjänst. Detta för-
dröjer placeringar för den enskilde individen.

Inom Familjens Hus sker en samverkan där psykolog och övrig personal inom BVC sam-
verkar med förskolepersonal, logoped och specialpedagoger. Denna samverkan initieras
när behov uppstår. Enligt intervjuerna finns det inget inarbetat förhållningssätt för att be-
gära tillstånd från föräldrar att upphäva kraven på sekretess.

Samordnad individuell plan

I underlaget till lokala handlingsplanen finns en blankett - SIP. Denna uppfattas som ett
bra instrument i de fall flera instanser ska samverka, men används enbart i vissa fall idag.
Enligt intervjuerna inom skolan sker det sällan någon gemensam dokumentation av ären-
den och om överenskommelser i planeringen. De har dock diskuterar dokumentation och
kommer att pröva att använda blanketten. Inom socialtjänsten används SIP i de ärenden
som man behöver skapa tydlighet i fördelningar av åtgärder och ansvar.

För ärenden inom LSS används SIP. Handläggare inom LSS svarar för dokumentation och
samordning av arbetet. För ärenden där BUP är involverade används SIP. Enligt intervju-
ande i kommunen används SIP sällan i dessa fall.

Grunden till att dokumentationen inte sker enligt SIP är oklarheter kring vem som ska ta
initiativ till upprätta och svara för arbetet enligt planen samordnas, var den ska förvaras
etc. I de fall som man upprättat en SIP följer man upp ärenden och värderar insatser.
Blanketten borde dock göras enklare.
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Revisionell bedömning – samverkan inom Varbergs kommun

Inom ramen för granskningen skulle följande frågor besvaras:

Finns en gemensam definition av målgruppen barn och ungdomar med psykosociala pro-
blem och psykiska sjukdomstillstånd?
I den lokala handlingsplanen finns inget uttryckligen sagt som definierar målgruppen.

Det förs diskussioner om definitionen som leder fram till en praktisk tolkning. Behov av
samverkan utgör grunden för diskussionerna.

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?

Den halländska policyn är känd. Det finns inget heltäckande och lokalt utarbetat styrande
dokument som avser samverkan mellan huvudmännen. Den lokala handlingsplanen omfat-
tar en blankett för Samordnad Individuell Plan för barn och ungdom (SIP).

Avsaknad av lokal handlingsplan beror på omorganisation, brister i förankringen samt
koncentration på att utveckla samverkan inom kommunen.

Samverkan inom kommunen, Barn i Fokus, omfattar socialförvaltningen, barn- och ut-
bildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Det finns en övergripande organisation, utvecklingsgruppen, som är en varaktig arbets-
form på ledningsnivå och som främjar samverka mellan huvudmännen. I utvecklingsgrup-
pen ingår avdelningschefen för IFO, avdelningschefen för kultur- och fritid samt lärpro-
cessledare inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Har man genom samverkan mellan kommun och landsting skapat ändamålsenliga arbets-
former mot avsedd målgrupp?

Ambitionerna med den interna samverkan inom kommunen är hög, bland annat Barn i Fo-
kus. Den har dock fått stå tillbaka på grund av att kultur- och fritidsförvaltningen medver-
kan upphört. Styrning och ansvar för Bidevind är inte helt klargjort.

Varbergs kommun har inte långvariga erfarenheter av samverkan mellan förvaltningar. En
fundamental anledning är att de initiativ som tas i samverkan saknar långsiktigt stöd på
hög nivå i kommunen.
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På individnivå finns i huvudsak en ändamålsenlig samverkan mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Det finns en kontinuitet i arbetet och regelbundenhet i träffar inom professionerna mellan
verksamheterna i kommunen och BUP. Viss samverkan förekommer mellan BVC och
kommunens förskola. Det finns dock ingen utvecklad arbetsform på chefsnivå eller poli-
tisk nivå där huvudmännen har möjlighet att skapa förutsättningar för en närmare samver-
kan.

Betalningsansvaret för barn placerade på institution är en fråga där huvudmännen inte har
förutsägbara och klara överenskommelser. Dagens tillämpning strider mot den halländska
överenskommelsen mellan kommunen och landstinget.

Den samordnade individuella planen används i begränsad utsträckning.

Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?

Uppföljning sker inom ramen för handläggning av individuella ärenden. Inom respektive
verksamhet och förvaltning/nämnd finns viss uppföljning som indirekt anknyter till barn i
behov av särskilt stöd.

Det finns ingen uppföljning gjord som är kopplad till den lokala handlingsplanen eller till
den gemensamma halländska policyn.

Hur arbetar kommun och landsting förebyggande?
Samverkan mellan BVC och bildandet av F-9-skolor är organisatoriska former som för-
bättrar möjligheterna i den dagliga verksamheten att tidigt upptäcka barn som har behov
av särskilt stöd.

Det finns dock möjligheter och metoder för att vidga arbetet med tidiga upptäckter, bland
annat genom screening. Samverkan med BVC är en outnyttjad möjlighet för att förbättra
möjligheterna till tidig upptäckt.

Det finns ett flertal verksamheter och arbetsformer i det förebyggande arbetet för att han-
tera risker och tidig psykisk hälsa.

I viss omfattning sker kompetensöverföring mellan olika aktörer genom de utbildningar
som BUP anordnar eller som företrädare för kommunen och landstinget tar gemensamma
initiativ till.
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Uppdraget för Bidevind har inte förändrats men det finns oklarheter som gör att rollerna
för personalen i verksamheten är oklara. Formerna för samverkan med den mottagande
hemskolan behöver också ses över.

Skolservice är en viktig del i kontakter mellan skola och socialtjänst. Socialtjänsten tidiga
medverkan tillsamman med föräldrar och skolans personal i anmälan är positiv. Det finns
dock ett behov av att utveckla förväntningar och kommunikation mellan skolan och soci-
altjänsten i senare skede efter att anmälan är gjord. Det finns exempel på att skolan tar på
sig uppgifter som faller inom ramen för socialtjänstens ansvarsområde.

Personalkontinuitet återkommer i flera fall som en viktig faktor för att samverkan ska
kunna vara stabil över tiden.

Samverkan inom ramen för Barn i Fokus behöver ses över. Stödet för samverkan bör stär-
kas och ligga på en högre nivå i organisationerna, i nämnd och förvaltning.

Fritidsförvaltningen svarar i dag för en begränsad del i samverkan inom kommunen.

I granskningen kan vi sammanfattningsvis konstatera att samverkan har minskat. Vi har
också konstaterat att det saknas en samverkan på det mer övergripande planet i kommu-
nen. Styrningen av samverkan, genom styrande handlingsplaner, stöd i genomförandet
samt uppföljning behöver stärkas på förvaltningschefsnivå och omfatta även nämnderna.


