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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 Falkenbergs kommun och utgör underlag
för del 1 vad avser samverkan mellan huvudmännen. I denna del finns även specificerat
iakttagelser om intern samverkan inom Falkenbergs kommun, samt en revisionell bedöm-
ning av intern samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd och dess
verksamheter inom Falkenbergs 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
presidier, ansvariga för den centrala elevhälsan (Rodret), rektor och personal inom
elevhälsoteamen på skolorna i Skogstorp och Fajans, personal i socialförvaltningens
utredningssektion samt familjecentralen i Skogstorp.

Totalt har 24 personer intervjuats enskilt eller i grupp.

Granskningsresultat

Samverkan generellt

Definition av målgruppen

Någon definition av målgruppen finns inte angiven i Barn- och ungdomspolicyn för Fal-
kenbergs kommun. Av de vi intervjuat finns inget uttalat krav på att det ska finnas en de-
finition. Behovet av samverkan är överordnat och några anser att det är när organisation
behöver stöd som samverkan är viktig.



3

Styrdokument
Falkenbergs kommun och primärvården antog under 2006 om en gemensam Barn- och
ungdomspolicy för Falkenbergs kommun. Den lokala policyn utgår från samma fem poli-
cyområden som i den halländska policyn. Syftet med barn- och ungdomspolicyn är att
stärka samarbetet och ange ambitionerna för arbetet med barn och unga.

Policy Handlingsplan

1: FN:s konvention om barnets rättig-

heter, hälsofrämjande synsätt och

barnperspektiv

Barnkonventionen

Fortbildning

Uppföljning

Värdegrund

Drogplan

2: Samverkan och samordning Övergripande strategisk kompetensutveckling

Introduktion genom uppbyggt nätverk av företrädare

från verksamheter för barn i riskzon

Gemensam anmälningsrutin för samtliga verksamheter

Utveckla motivations- och behandlingsarbetet kring

missbruk på hemmaplan

Lokalt brottsförebyggande arbetet

Familjecentral

3: samordnad individuell plan Barn- och ungdomsstatistik

Utveckla rutiner för att kartlägga, följa upp och utvärde-

ra målinriktade insatser utifrån individens behov och

delaktighet

4: basverksamhet och specialistverk-

samhet

Utveckla de hälsofrämjandet förhållningssättet genom

utbildningsinsatser som ökar kunskapen och medveten-

heten om användningen av forsknings- och kunskapsba-

serade metoder, program och dess effekter

Former för kontinuerlig uppdatering kring barn och

ungdom som far illa skall utvecklas inom varje verk-

samhet samt att det sker ett kontinuerligt underhåll av

kompetens och kunskapsutveckling

5: Gemensamt ansvar och kostnadsan-

svar

En tydlig ansvarsfördelning skall göras utifrån policyn

Uppföljning av planen skall göras en gång per år

Kommunledning i Falkenbergs kommun har valt ett antal utvecklingsprocessen i kommun.
Ett av dem är barn i behov av särskilt stöd. Utvecklingsarbetet beskrivs i tre processkartor
och med följande aktiviteter:
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Processkarta Aktiviteter

1 Utvecklingsarbete Barn och Ungdomspolicy, Barnkonsekvensanalys, samver-

kansgrupper, strategigrupp, utbildning i nätverksarbete

2 BBIC (utredningsmetodik), samordnad individuell plan, tydliggöra bas- och spe-

cialistverksamhet, gemensamma anmälningsrutiner, framtida organisation med

barnet i fokus, forskning och utveckling

3 Chefsgrupp, revisionens granskning, barnpiloter, familjeklasser, drogförebyggan-

de, akutgrupp

Arbetet med att ta fram den lokala policyn har sin start i ett tidigare arbete där kommunens
förvaltningar och landstingets primärvård medverkade. Projektet hette ”Barn i riskzon”
och var ett omfattande och brett förankrat arbete.

Under våren 2008 kommer en fortsättning av arbetet med den lokala handlingsplanen att
ske genom att politiker och ledande tjänstemän i kommunen och landstinget möts.

Organisation

Elevhälsoteamen på skolorna består förutom av rektor av specialpedagog på förskolan re-
spektive grundskolan, speciallärare, lärare i svenska två, skolsköterska och kurator. Skol-
sköterska och kurator arbetar mot fler skolor. De intervjuade ser det som en fördel att ku-
rator kan rikta sitt arbete till barn i de lägre åldrarna samt följa dem upp till högstadiet.
Kuratorn får dock arbeta mycket med akuta insatser för tonåringar, vilket gör att de yngre
inte får den hjälp som de borde ha.

Rodret är en central stöd- och utredningsenhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen.
Inom Rodret finns professionerna skolläkare, skolpsykologer, specialpedagoger, logoped
(köps från landstinget), hörselpedagog och tal- och språkpedagoger. Kommunens resurs-
skola finns inom Rodret. Verksamheten består av två grupper med inriktning mot ADHD
samt två grupper med inriktning mot psykosocial problematik. En översyn av organisatio-
nen inom Resursskolan pågår. Avsikten är att behandlande personal från socialtjänsten ska
integreras i verksamheten som ett led i att förbättra kommunens möjligheter att arbeta med
”hemmaplanslösningar”.

I en del av kommunen, Skogstorp, finns Familjecentralen sedan några år tillbaka. Verk-
samheten vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Inom Familjecentralen finns
Öppna förskolan (förskolelärare), barnavårdscentral (sjuksköterska och läkare) och före-
byggande socialtjänst (behandlingssekreterare från behandlingssektionen inom IFO).
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Mottagningsteamet inom socialförvaltningens utredningssektion svarar för råd till skolar-
na om kontakter med socialtjänsten och inför eventuella anmälningar. Personal inom tea-
met besöker skolorna för att informera om socialtjänsten och dess regler och rutiner för
anmälan.

Nätverkslaget inom socialförvaltningens behandlingssektion består av fyra behandlings-
sekreterare. Avsikten är att ansvaret för SIP ska finnas hos nätverkslaget. Även i de fall
som socialtjänsten inte medverkar i ärendet skall Nätverkslaget kunna medverka till sam-
verkan och att upprätta SIP. Enligt de intervjuade är det positivt att ansvaret och stödet för
att genomföra SIP tydliggörs.

Utöver dessa finns en mångfald av verksamheter som kan komma att engageras i arbetet
med barn och ungdom i behov av särskilt stöd. Dessa finns förtecknade på kommunens
hemsida och omfattar samtliga resurser såväl inom kommunen och landstinget som övriga
resurser i samhället.

Samverkansformer/arenor

Internt – inom kommunen

Den lokala policyn är i huvudsak känd bland de vi har intervjuat.

Processledningen med utgångspunkt från den lokala policyn är i kommunen placerad inom
kultur- och fritidsförvaltningen. Chefsgruppen består av förvaltningscheferna i barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Chefs-
gruppen uppges fungera väl, ha ett politiskt stöd och uttalade förväntningar från nämnder
och kommunledning. Idag är det dock oklart vem som ska vara deras samtalspart inom
landstinget med lokalt ansvar för samverkan.

Skolans kontakter med Rodret sker först sedan föräldrar har informerats. Om skolan begär
en utredning så har ärendet föregåtts av ett beslut i elevvårdskonferensen. Samarbetet med
Rodret består bland annat av handledning till arbetslagen samt pedagogiskt och psykolo-
gisk utredningsarbete. Samarbetet uppges av skolorna fungera väl och väntetiderna är i
regel korta.

Skolorna har kontakt med Familjecentrum (0-12 år) och Bryggan (13- år) inom socialför-
valtningen.

För Fajans skola förekommer ingen samverkan med socialtjänsten utöver den samverkan
som sker i enskilda ärenden. Hur samverkan fungerar är starkt beroende av hur enskilda
personer väljer att agera.



6

För elevhälsoteamet på skolan i Skogstorp finns en utvecklad strävan att samverka. Elev-
hälsans personal och personal från Rodret har möten en gång per månad. Vid dessa tillfäl-
len behandlas övergripande samverkan intern inom kommunen och externt.

I de fall skolorna har elever inom kommunens gemensamma Resursskola sker en samver-
kan. En utredning har inletts för att inom Resursskolans ram stärka samverkan mellan sko-
lan, socialtjänsten och fritidsverksamheten.

Nätverksmöten är en arbetsform som utgår i Nätverkslaget. I huvudsak samverkar skolan
och socialtjänsten i nätverksmöten, men också andra som polis, kyrka och personal från
landstingets verksamheter kan medverka.

Överlag uppges samverkan mellan skolan och socialtjänsten fungera mycket väl. Bland
annat finns en överenskommelse om fördelning av kostnader när barn placeras på institu-
tion. Det finns ett behov av att förstärka samverkan mellan skolan och socialtjänsten i de
fall behovet omfattar hela dygnet på hemmaplan.

För gruppen unga vuxna uppstår ibland svårigheter att samordna insatserna mellan eko-
nomisektionen, beroendesektionen och utredningssektionen. En arbetsgrupp har tillsatts.

Externt – med landstinget

Förskolan inom Fajans rektorsområde hade tidigare en kontinuerlig och väl fungerande
samverkan med BVC, med återkommande besök i verksamheten. Sedan personal byts ut
har den nära samverkan upphört och består idag av att BVC ibland tar kontakt med försko-
lan i enskilda ärenden.

Elevhälsoteamens personal har kontakterna med socialtförvaltningens barn- och ung-
domsgrupp, i viss mån ekonomigrupp sam med BIM (barn i missbruksmiljöer) och BIV
(barn i våldsmiljöer). På skolan i Skogstorp sker kontakterna regelbundet och relativt ofta.

Skolorna har också samverkan med Migrationsverket och Fami, eftersom många föräldrar
till barn finns i deras verksamheter.

Viss samverkan finns mellan elevhälsopersonal på skolorna, socialtjänsten och polisen i
det Brottsförebyggande rådet. Samarbetet med polisen uppges vara positiv, bland annat
har polisen avdelat flera personer som arbetar med ungdomars brottslighet.

I Strategigruppen är förvaltningscheferna i kommunens förvaltningar och landstinget re-
presenterade. Gruppen träffas en gång i månaden. För närvarande, sedan omorganisatio-
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nen inom landstinget, är det inte klargjort vilka som ska representera landstinget i strategi-
gruppen.

I vissa ärenden, och i de fall föräldrar lämnar sin tillåtelse, samverkar skolans elevhälso-
team med BUP. Kuratorerna i kommunen har regelbundna träffar med BUP. Detta samar-
bete uppges fungera väl. Väntetiderna kan dock vara långa ibland, upp till ett halvt år.
Skolpsykologerna på Rodret gör oftare idag basutredningar, vilket avlastar BUP och för-
kortar handläggningstiden. Det pågår en diskussion om en precisering av ansvar och upp-
drag, vad som ingår i basnivå respektive specialistnivå.

Från socialförvaltningens sida fungerar samverkan med BUP väl. Det finns ett starkt be-
hov av att mer ingående diskutera och precisera ansvaret för basverksamhet respektive
specialistverksamhet. Bland annat som underlag för en bättre överenskommelse mellan
huvudmännen. Den praktiska behandlingen av ärenden där barn har psykiatriska problem
och som faller inom ansvaret för kommunens socialtjänst och BUP strider i dag mot poli-
cyn. Hur professionernas arbete ska komplettera varandra på ett effektivt sätt bör leda
fram till en klarare gränsdragning mellan bas- och specialistverksamhet.

LSS-handläggare samt personal från barnhabilitering och BUP har regelbundna möten för
att på en generell nivå behandla gemensamma frågor om utveckling av samverkan.

Mellan professionerna finns det regelbundna kontakter, till exempel mellan specialpeda-
goger i skolan och logoped inom habilitering samt mellan psykologer inom kommunen
elevhälsa och LSS samt landstingets BUP och habilitering. Detta samarbete uppges vara
enkelt och klargörande för bland annat gränsdragning mellan basverksamhet och specia-
listverksamhet och rutiner för utredningar, remisser och återrapportering.

Samverkan mellan huvudmännen skulle kunna utvecklas genom att BUP och socialtjäns-
ten var närmare knutna till resursskolans verksamhet.

Förebyggande insatser

Specialpedagoger med inriktning mot barn i förskolan ger förutsättningar för att tidigt
upptäcka särskilda behov hos barn. Vid Fajans skola genomför specialpedagogen för för-
skolan respektive grundskolan kartläggningar på individ, grupp och organisationsnivå.
Elevhälsoteamet besöker arbetslagen inom förskolan och skolan en gång per termin.

Varje år genomförs screening som avser läs- och skrivsvårigheter hos bland annat sex-
åringar. För de barn som har svårigheter upprättar skolorna alltid en åtgärdsplan.
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Inom skolan utgör arbetet med värdegrunder och likabehandlingsplaner ett förebyggande
vardagsarbete. Vid skolan i Skogstorp har detta arbete även riktats till föräldrar. I viss mån
vänder sig kuratorn till barn i förskolan.

En inventering av ungdomar, så kallade barn i riskzon har genomförts. Inventeringen vi-
sade att omkring 60 ungdomar fanns i denna kategori.

På skolan i Skogstorp kommer under våren en Familjeklass med 6-8 barn att starta. I fa-
miljeklassen arbetar specialpedagoger och personal från skolan elevhälsoteam. Personal
från Rodret ska tillsamman med specialpedagog fungera som handledare. Syftet är att
hjälpa elever och föräldrar med barnets skolgång. De intervjuade uppger att det inte alls är
ovanligt att föräldrar tar kontakt för att söka hjälp.

Det förebyggande arbetet på förskolorna och skolorna består bland annat av resursför-
stärkning för vissa barn. Skolpsykologen handleder personal inom skolan och har ofta di-
rektkontakt med föräldrar och barn.

Mottagningsteamet inom socialförvaltningen kan hänvisa föräldrar till verksamheterna
Bryggan och Familjecentralen. Inom Familjecentralen genomförs bland annat föräldraut-
bildning. Fältverksamheten inom behandlingssektionen är en del i det uppsökande och fö-
rebyggande arbetet.

De intervjuade anger att socialtjänsten borde involveras tidigare i kommunens samhälls-
planering.

Kompetensutveckling

Fortbildningar och handledning förekommer respektive verksamhet.

Socialförvaltningen informerar samverkansparter om anmälningsplikt. Socialförvaltningen
kommer att genomföra en utbildning för att introducera arbetsmetoden BBIC (barns behov
i centrum). Metoden kommer att tillämpas av personal inom socialtjänsten. Under våren
2008 kommer en utbildning och ett utvecklingsarbete av handlingsplaner inom de fem po-
licyområdena att inledas.

BUP har tidigare genomfört fortbildningar om ADHD och ART (som handlar om aggres-
sivitet och impulskontroll). Gemensamma fortbildningar/föreläsningar har förekommit om
bland annat barnkonventionen och om föräldrastöd.
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Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

Till metoder för tidig upptäckt hör screening av läs- och skrivsvårigheter, specialpedago-
ger med inriktning mot förskolan och Familjecentralen.

Arbetsformer runt individen

Internt – inom kommunen

Skolornas överlämnande till nästa skola följer bestämda rutiner. Överlämnandet omfattar
de individuella utvecklingsplanerna, elevernas inskolning på den nya skolan, muntlig
överlämnande samt skolsköterskornas arbete.

Skolorna diskuterar oftast med föräldrarna innan de lämnar en anmälan till socialtjänsten.
Socialtjänsten kan också medverka inför en anmälan och i diskussionerna med föräldrar.
Den formella anmälan görs alltid av rektorn på den aktuella skolan. Samverkan och åter-
kopplingen efter det att en anmälan är gjord varierar dock betydligt. I vissa fall anser man
från skolans sida att socialtjänsten kan komma in väl sent i ett aktuellt ärende.

Personal från skolan kan vända sig till mottagningsteamet för råd eller för att få en första
bedömning om en anmälan bör göras. Anmälan görs ofta i samverkan där skolan, eleven,
föräldrar och socialtjänsten medverkar.

Genom att socialtjänsten inför BBIC som utredningsmetod kommer det att klargöra roller
mellan skola och socialtjänst samt förhållningssätt/synsätt på barnen.

Samarbetet runt de barn/elever som inte varit föremål för anmälan kan förbättras.

Externt – med landstinget

Från elevhälsans sida anger man att det är lätt att ta kontakt med BUP i individärenden.

Samordnad individuell plan

Från och med december 2007 finns en gemensam SIP (Samordnad individuell plan) i
kommunen. Från skolans sida uppfattar man att ansvaret ligger på dem att kalla till möten,
vilket oftast sker inom ramen för beslut i elevvårdskonferenser. De intervjuade önskar en
tydlig struktur kring det samordnande arbetet. Några har uppfattningen att skolan, Famil-
jecentrum, BIM (barn i missbruksmiljöer) och socialtjänsten arbetar som isolerade öar.

I ett fåtal fall anser man att man behöver utforma och dokumentera samarbetet i en
gemensam handlingsplan, till exempel när barnet behöver heldagsomsorg.
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Uppföljning och utvärdering

Uppföljningar görs inom ramen för individärenden. Elevhälsan på skolorna kan göra vissa
uppföljningar som berör målgruppen.

Någon uppföljning av den lokala handlingsplanen och dess mål har ännu inte genomförts.
En sådan planeras till 2009. Verksamheten vid Familjecentralen i Skogstorp är föremål för
utvärdering i samarbete med FoU-enheten vid närsjukvården i Falkenberg.

Revisionell bedömning -

Inom ramen för granskningen skall följande frågor besvaras:

Finns en gemensam definition av målgruppen barn och ungdomar med psykosociala pro-
blem och psykiska sjukdomstillstånd?
Någon gemensam definition av målgruppen finns inte angiven i den lokala Barn- och ung-
domspolicyn för Falkenbergs kommun. Av de vi intervjuat finns inget uttalat krav på att
det ska finnas en definition.

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 gemensamt framtagen barn- och ungdomspolicy som följer den gemensamma
policyn för Halland. Policyn har föregåtts av en bred lokal process och är väl förankrad. I
huvudsak är det idag kommunen som utgör den drivande kraften bakom policyn och dess
genomförande.

Genomförandet av policyn har ett starkt stöd inom Falkenbergs kommun. Den interna
samordningen mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur-
och fritidsförvaltningen har kommit relativt långt, bland annat genom att organisera ge-
nomförandet i processer.

Samverkan mellan berörda förvaltningarna inom kommunen och med landstingets verk-
samheter fungerar väl. På politisk nivå och chefsnivå i förvaltningar finns det svårigheter
att hitta personer med motsvarande beslutsbefogenheter inom landstinget.
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Har man genom samverkan mellan kommun och landsting skapat ändamålsenliga arbets-
former mot avsedd målgrupp?

Överlag finns det en god tradition i Falkenbergs kommun att samverka mellan huvudmän-
nen i den operativa verksamheten. Viljan att samverka såväl mellan förvaltningarna och
mellan huvudmännen är positiv och utbytet inom professionerna relativt öppen.

Det finns relativt många former av samverkan och de allra flesta upplevs var och en för
sig fungerar väl. Totalt sett är det inte möjligt att avgöra om samverkan idag är den mest
ändamålsenliga. Inom ramen för arbetet med Barn- och ungdomspolicyn har en inventer-
ing av samverkan mellan professioner och verksamheter inletts. Denna bör leda fram till
en prövning av nuvarande former och till en utveckling av samverkan.

På några håll finns det behov av att veta mer om andras verksamheter, vilket är en grund
för att en ändamålsenlig samverkan kan byggas upp och vara effektiv och hållbar över ti-
den.

Ekonomiska oklarheter mellan socialtjänsten och BUP kring finansiering gör att samver-
kan försvåras. De oklarheter som uppstår hör samman med ansvarsfördelning när det gäll-
er bas- respektive specialistverksamhet.

Familjecentralen i Skogstorp visar på en stark integrerad samverkan i det dagliga arbetet.

Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?

Uppföljningar görs inom ramen för enskilda ärenden och inom respektive profession. Viss
samlad uppföljning presenteras i skolorna kvalitetsredovisningar och i nämndernas verk-
samhetsberättelser.

Någon uppföljning av Barn- och ungdomspolicyn i Falkenbergs kommun är inte gjord
ännu. En sådan planeras till år 2009.
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Hur arbetar kommun och landsting förebyggande?
Specialpedagoger med inriktning mot förskolan och screening av läs- och skrivsvårigheter
är exempel på insatser som gör det möjligt med tidiga upptäckter och insatser.

Familjeklasser inom skolan är ett förebyggande arbete som riktar sig till föräldrar liksom
föräldrautbildningar inom Familjecentralen.

Andra exempel på förebyggande arbete är grannskapsarbete, föräldrautbildning och fältas-
sistenter.


