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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 Hylte kommun och utgör underlag för del 1
vad avser samverkan mellan huvudmännen. I denna del finns även specificerat iakttagelser
om intern samverkan inom Hylte kommun, samt en revisionell bedömning av intern sam-
verkan inom Hylte 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 utbildningsnämndes presidium, ansvariga
för och personal inom familjecentralens socialtjänst och elevhälsa, rektor och perso-
nal inom elevhälsoteamen på skolan i Unnaryd och Elias Fries, barn- och ungdoms-
psykiatrisk mottagning samt personal inom barnavårdscentralerna i Unnaryd och
Hyltebruk.

Totalt har 21 personer intervjuats inom kommunen enskilt eller i grupp.

Granskningsresultat

Samverkan generellt

Definition av målgruppen

En lokal handlingsplan togs fram 2005 i samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltning-
en och socialförvaltningen i Hylte kommun samt landstingets primärvård i Hylte.

I inledningen i den lokala handlingsplanen anges att ”barn och ungdom i behov av särskilt
stöd är en svårdefinierad grupp”. Vidare framgår att det är när de vuxnas omsorg brister
som samhället måste träda in. FN:s barnkonvention om barnens rättigheter och de mer
grundläggande principerna anges.
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I bilagorna till den lokala handlingsplanen finns handlingsplanen för situationer där barn
far illa. Barn som far illa är barn som utsätts för vanvård samt fysiska, psykiska eller sexu-
ella övergrepp.

Enligt de vi intervjuat är de definitioner som framgår i den lokala handlingsplanen i sig
bra. Definitionen om barn som far illa anses otillräckligt eftersom den inte täcker in andra
viktiga aspekter eller orsaker till att barn är i behov av stöd, såväl inom förskola/skola som
familj.

Styrdokument

Styrdokumentet ”Lokal handlingsplan för barn och ungdom i behov av särskilt stöd i Hyl-
te kommun” är antagen av primärvårdsnämnden i Hylte samt kommunfullmäktige.

Handlingsplanen har följande kapitel: bakgrund, barnkonventionen, samverkansformer i
Hylte kommun, familjecentral, samordnad individuell plan, gemensamt ansvar samt upp-
följning och utbildning.

I handlingsplanen läggs stor vikt vid samverkansformer. De som anges i dokumentet är
barnhälsoteam, elevhälsoteam, SMIH (Samverkan mellan Myndigheter I Hylte), lokal po-
licygrupp samt lokala hälsorådet. Familjecentralen är en verksamhet där samverkan sker
inom verksamheten.

Flera av de intervjuade har varit med i förarbetet till handlingsplanen och känner väl till
dess innehåll. Hos några av de intervjuade framkom ett behov av att mer ingående lära
känna tankegångar i den lokala handlingsplanen. När planen introducerades skedde en viss
information i verksamheterna. Utbildningar planerades men blev inte av.

I några mindre delar finns det behov av att se över handlingsplanen, bland annat beroende
på att kommunen har en ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

Organisation

Grunden för arbetet med barn i behov av särskilt stöd inom kommunens skolor är elevhäl-
soteamen som finns på varje skola. Elevhälsoteamen är ett resultat av arbetet med den lo-
kala handlingsplanen. Teamen består av rektor specialpedagog, skolsköterska, kurator och
psykolog. Representanter från socialtjänsten (familjecentralen) kallas vid behov. Personal
från specialistverksamheter kan också medverka vid behov.

Familjecentralen finns inom barn- och utbildningskontorets organisation, med gemensam
chef, sedan början av 2007. Den består av två delar. Den ena har en inriktning mot social-
tjänsten och barn- och ungdomar upp till 20 år. Tjänsterna består av enhetschef, socialsek-
reterare och socialpedagoger. Den andra delen har en pedagogisk inriktning. Tjänster inom
den pedagogiska delen är förskolekonsulent, skolpsykolog, kurator för barn från 6 till 12
år, fyra skolsköterskor, logoped 30 procent samt specialpedagog för barn från 6 till 12 år. I
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familjecentralen ingår öppna förskolan för barn upp till fem år samt Lindan (se avsnitt Fö-
rebyggande insatser)

Samverkansformer/arenor

Internt - i kommunen

Elevhälsoteamen träffas regelbundet, varje vecka för årskurs 7-9 och var annan eller var
tredje för årskurs 1-6. Särskilt för de mindre skolorna uppges elevhälsoteamen vara vikti-
ga. De intervjuade uppger att socialtjänstens medverkan är positiv i de ärenden de involve-
ras i tidigt. Elevhälsoteamen har dock olika tydlig klarhet och struktur. Medan de flesta
har en tydlig struktur och klargjord målsättning är det oklart på några skolor. Det medför
bland annat att elevhälsopersonal inte är förberedda inför teamens möten som de borde
vara och socialtjänsten är oklar över syftet. De intervjuade anser att förebyggande insatser
borde bli föremål för diskussioner och planering inom ramen för elevhälsoteamens arbete
och inte i stå stor utsträckning begränsas till individuella ärenden.

I förvaltningen finns ett centralt elevhälsoteam där samtliga rektorer och elevhälsoperso-
nal ingår. Det centrala teamet är i praktiken vilande. De intervjuade menar att behovet är
mindre nu eftersom skolornas elevhälsoteam har fått en bra struktur och att man är obser-
vant på elevernas behov.

Det finns en koppling mellan skolornas elevhälsoteam och familjecentralen. Enligt de in-
tervjuade på skolorna är det lätt att nå personal inom familjecentralen, till exempel i dis-
kussioner i svårare fall och vid anmälan till socialtjänsten. Samlokaliseringen av familje-
centralen med en gemensam chef har stora fördelar för samverkan mellan förskola/skola
och socialtjänst. Till exempel har förskolepedagog och socialpedagog lättare att samordna
arbetet när man är i en och samma organisation. Det är heller inte så känsligt för föräldrar
som har kontakt med elevhälsan att också ta kontakt med socialtjänsten.

Externt – med landstinget

Det sker en samverkan mellan kommunen och primärvården inom ramen för teamens ar-
bete ovan. När det gäller samverkan mellan Hylte kommun och primärvården finns det
flera konstruktioner.

SMIH består av representanter från barn- och ungdomsförvaltningen, före detta socialför-
valtningen, BVC, MVC, ungdomsmottagningen samt polis. Utgångspunkten för gruppen
är kommunens folkhälsoplan och det som framgår om goda uppväxtvillkor i kommunen.
Gruppen är etablerad och sammanträder en gång i kvartalet och deras dagordning syftar
till en orientering om vad som händer i kommunen bland ungdomar. Enligt intervjuerna är
kontinuiteten låg eftersom representanterna ofta byts ut. Det leder till ifrågasättande och
tvivlande om grupperingen är angelägen.
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Lokal policygrupp består av kommunchef, kontorschef i kommunen samt verksamhetschef
inom primärvården eller de medarbetare som dessa utser. Gruppens uppgift är att arbeta
med utbildning, implementering, uppföljning och utvärdering av den lokala handlingspla-
nen. Enligt de intervjuade har gruppen inte sammanträtt sedan Familjecentralen startade
sin verksamhet 2005.

Lokala hälsorådet är ett övergripande lokalt politiskt organ. Ordförandena i dåvarande pri-
märvårdsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd, bygg-
nadsnämnd samt teknisk nämnd ingår.

Barnhälsoteamet är ett rådgivande och stödjande team för personal som arbetar med barn i
åldrarna upp till 5 år. Det finns ett team för hela kommunen. Teamet består av rektor samt
personal från förskola, BVC och socialtjänsten. Inledningsvis träffades man relativt ofta i
teamet. Efterhand som samverkansfrågor och rutiner klargjorts och fungerar i vardagsar-
betet, lyfts mer sällar frågor till teamet. De frågor som idag behandlas gäller oklara fall
och som rör förutsättningar på organisationsnivå. Av intervjuerna framgår att det är tea-
mets arbete är väl neutralt och att det är svårt att identifiera ärenden som ska behandlas i
teamet. Bland de intervjuade i verksamheterna är det inte ovanligt att man tar initiativ till
direkt samverkan som sammanfaller med intentionerna i barnhälsoteamets arbete.

Centrala nätverksmöten omfattas inte av den lokala handlingsplanen. De verksamhe-
ter/professioner som deltar i centrala nätverksmöten är förskolekonsulent, skolhälsovård,
specialpedagog, socialsekreterare, kurator, skolpsykolog, vuxenpsykiatri, barn- och ung-
domspsykiatri. Nätverksmöten hålls en gång per termin och syftet är att lära känna var-
andra, att utbyta information om varandras verksamheter samt diskutera övergripande frå-
gor.

Andra samverkansformer är Värmen (samverkan mellan socialtjänsten, skola och polisen)
Karla-projektet (sexuella övergrepp, som polisen håller i) och BRÅ (barn- och ungdoms-
frågor där politiker och tjänstemän medverkar). Vid skolornas terminsstart träffas personal
från socialtjänsten, skolan, elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Samverkan mellan kommunens och landstingets verksamheter upplevs mycket positivt
idag. De intervjuade uppger att man vet väsentligt mer om varandras verksamheter och
professionernas arbete, vilket underlättar samverkan i vardagen.

Chefer i kommunen anger att det är svårt att möta ansvariga på rätt beslutsnivå inom
landstingets närsjukvård, psykiatri och Hyltenämnd. Ledamöter i kommunens barn- och
utbildningsnämnd möter kollegor i landstingets nämnder inom sina partigrupper, men inte
som representant för de beslutande nämnderna.
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Förebyggande insatser

Öppna förskolan har sin verksamhet samtliga dagar i veckan. I verksamheten finns försko-
lelärare och distriktssköterska.

Lindan, spädbarnsverksamhet upp till ett år, riktar sig till föräldrar som har behov av extra
stöd som förälder. I verksamheten finns förskolelärare och två distriktssköterskor.

Elevhälsoteamens arbete innehåller förebyggande inslag. Till exempel förberedelser av
stöd inför nästkommande läsår och stadieövergångar och att lärare anonymt kan ta upp
och diskutera enskilda svårigheter. På flera skolor finns kill- och tjejgrupper.

De intervjuade uppger att mycket av det förebyggande arbetet har blivit enklare att för-
verkliga sedan det bedrivs inom familjecentralens ram. Primärvården ligger också nära, i
samma hus.

Skolsköterskans genomför hälsobesök och hälsosamtal i skolåren 1,4 och 6. Skolkurator
skulle kunna jobba mer förebyggande om man inte binds så mycket av akuta insatser. Fö-
rebyggande arbete kan vara arbete med miljöfaktorer i skolan samt med värderingsfrågor.

Kommunen kommer att starta ett projekt med stöd från Länsstyrelsen som riktar sig till
”barn som bevittnar våld”, Projektet som genomförs i dialog med polisen skall pågå i två
år och omfatta bland annat utbildningar.

Enligt flertalet av de intervjuade är det angeläget att koncentrera nästa steg i utvecklingen
av samverkan på det förebyggande arbetet. Bland annat att utveckla detta till ett mer sys-
tematiskt och långsiktigt arbete. Det kan röra sig om så vitt skilda företeelser som skolans
roll i de fall hemmen inte tillgodoser barnens grundläggande behov,

Kompetensutveckling

När den lokala handlingsplanen utarbetades genomfördes utbildningar i barnkonventionen.
Sedan dess har inga utbildningar genomförts. Enligt intervjuerna önskar man mer av
gemensam fortbildning och diskussionsforum. Visar att man trots att man kommit relativt
långt med samverkan i den operativa verksamheten och byggt upp former för samverkan
på organisatoriska och övergripande nivå, så behöver man fortsätta med och fördjupa sig i
frågor som har med samverkan att göra. Kan röra frågor om synsätt på barn och om upp-
fostran.

Behovet av fortbildning hör ihop med att de intervjuade ser en fortsatt utveckling i det fö-
rebyggande arbetet.

Det finns ett bra utbud av fortbildningar, bland annat från Region Halland som barnhälso-
vårdsöverläkare samordnar. Vissa utbildningar sker gemensamt, till exempel om språkut-
veckling och kostfrågor.
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Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

Samverkan med föräldrautbildningar där socialtjänst och elevhälsan samverkar.

Öppen förskola erbjuder i sig möjligheter för personal i verksamheten att tidigt upptäcka
barn i behov av särskilt stöd. Personal från BVC medverkar i baby-café två gånger per
vecka och i utbildning för föräldrar.

Verksamheten Lindan har förbättrat möjligheterna till tidiga upptäckter.

Övriga projekt och inslag i verksamheterna som är förebyggande är_
 Tobaksfri Trio, riktar sig till elever på mellanstadiet.
 Hedersrelaterat våld, en dagverksamhet under sommaren för ungdomar i åldrarna

10 -12 år.
 Hälsopedagogen samordnar insatser riktat mot fritidsgårdarnas verksamhet.

Arbetsformer runt individen

Internt – inom kommunen

Det är oftast rektor eller kurator på skolorna som har kontakt med socialtjänsten i enskilda
ärenden. Villigheten från skolorna att ta kontakt med socialtjänsten uppges variera. Åter-
kopplingen från socialtjänsten anges inte alltid vara tillfredställande. Personal inom skolan
får inte alltid information om socialtjänstens handläggning av och agerande i ett ärende,
till exempel om det är avslutat. För skolans del uppger man att det är och förblir ett ärende
för dem eftersom barnet eller eleven finns inom deras verksamhet och ansvar.

Enligt intervjuerna kan samverkan inom kommun förbättras ytterligare genom att social-
sekreterare besöker öppna förskolan. Detta kan avdramatisera inställningen till socialtjäns-
ten.

För handläggare inom socialtjänsten är det inte alltid relevant att samverka i individären-
den. Det är naturligt att ta kontakt med personer inom andra verksamheter, inom kommu-
nen och inom primärvården, när en utredning genomförs. Det är inte lika självklart att
samverka i individärenden inom ramen för de forum som finns, till exempel barnhälso-
team och elevhälsoteam. Det har blivit lättare att samverka i individärenden med övriga
inom familjecentralen.

Personal inom MVC, BVC, förskola och skola kan vända sig till socialtjänsten för att råd-
göra i anonyma individärenden.

Externt – med landstinget

Enligt socialtjänsten får man ärenden till sig tidigt från BVC, öppna förskolan och Lindan.
Personal inom skolan kan dock vänta för länge ibland med att ta kontakt med eller göra en
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anmälan till socialtjänsten. En konsekvens av förfarandet är det uppstår otydligheter om
var ansvaret ska ligga.

Sjuksköterska från BVC och skolsköterska samverkar vid överrapportering av barn till
grundskolan.

I enstaka ärenden vänder sig skolan till logoped på länssjukhuset i Halmstad. Det kan ta
lång tid innan ett besök genomförs, vilket resulterar i att utarbetandet av åtgärdsplan för-
senas.

I LSS-ärenden kan det vara många som samverkar i ett enskilt ärende. I dessa fall svarar
förskolekonsulent eller personal på barnhabilitering för samordningen.

Samordnad individuell plan

Enligt den lokala handlingsplanen ska en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas när
mer än en verksamhet eller huvudman är involverad i åtgärder runt ett barn eller ungdom.
Ansvaret ligger på alla och den som initierar ärendet har ett huvudansvar.

I bilagan till den lokala handlingsplanen finns en blankett för att upprätta en samordnad
individuell plan.

Enligt intervjuerna i kommunen använder man ytterst sällan den individuella planen när
samverkan sker. Det har gjorts försök att använda SIP men de erfarenheter som man har
gör att den inte kommer till användning. Orsakerna är flera. Dels att de olika verksamhe-
terna har kommit längre i åtgärder kring barn och ungdomar och på så sätt redan utrett de
frågor som ska besvaras i SIP dels att individ- och familjeomsorgen vill ha andra frågor
besvarade än de som tas upp i SIP samt att det är oklart vem som äger den samordnade
planer, var den ska förvaras, och hur uppföljning ska organiseras.

De intervjuade uppger att samordningen mellan verksamheter och myndigheter genomförs
i de ärenden som det är befogat medan dokumentationen i form av SIP inte görs.

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?

Det finns en gemensam definition som uppfattas som en bra definition. Definitionen är
dock begränsad till ”barn som far illa” och framtagen som en vägledning för anmälan till
socialtjänsten.



9

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 utarbetad och relativt väl förankrad lokal handlingsplan som utgår från den
gemensamma policyn i Halland. I den lokala handlingsplanen anges hur samverkan mel-
lan huvudmännen är organiserad. Det styrande dokumentet och de former av samverkan
som framgår där är i huvudsak realiserade.

Handlingsplanens olika former av samverkan är inte effektiva idag eller har inte lika stort
berättigande som i inledningen. Det är därför angeläget att se över samtliga former av
samverkan med syfte att pröva behov, precisera uppgifter och representation. De erfaren-
heter som växt fram sedan handlingsprogrammet antogs bör ligga till grund för en översyn
och anpassning till nya förutsättningar.

Ledningen för familjecentralen har påbörjat ett sådant arbete i samarbete med närsjukvår-
den. I detta arbete behöver man klargöra uppgifter och roller, främst när det gäller barn-
hälsoteam, representation i elevhälsoteam och den lokala policygruppen.

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

Granskningen visar att huvudmännen har kommit långt i samverkan såväl inom kommu-
nen som mellan huvudmännen. Det finns ett öppet synsätt och allmänt sett en vilja till
samverkan i den operativa verksamheten. I de flesta fall är det enkelt att samarbeta. Ex-
empelvis är bildandet av Familjecentralen och samverkan inom öppna förskolan viktiga
delar i samverkan.

Det finns några grundläggande faktorer som gör att samverkan har lyckats etablera sig i
den operativa verksamheten och på ett övergripande plan. Dels en tradition och goda erfa-
renheter av tidigare samverkan dels att det inte så många personer som berörs när man
måste samverka. De flesta verkar ha en god överblick över verksamheter och de olika pro-
fessionernas förutsättningar i arbetet.

Den samordnade individuella planen används i olika utsträckning. Därför bör man se över
och omarbeta SIP. Det väsentligaste är dock att klargöra det ansvar och de rutiner som
stöder samverkan så att dessa stämmer överens med hanteringen av SIP.

Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?

Uppföljningar sker inom ramen för individuella ärenden och inom respektive profes-
sion/verksamhet.
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Någon uppföljning av verksamheten som utgår från den lokala handlingsplanen är inte
gjord. En sådan bör ske i och med en översyn av samverkansformer enligt det lokala hand-
lingsplanen. Översynen bör göras gemensam av huvudmännen.

Hur arbetar kommun och landsting förebyggande?
Granskningen visar att det finns förebyggande arbete redan i spädbarnålder, på öppna för-
skolan, BVC:s besök på förskolan, elevhälsoteamens arbete, kill- och tjejgrupper etc. Des-
sa ger möjligheter till tidiga signaler om barn i behov av särskilt stöd.

Samtidigt framkommer ett behov av att förstärka det förebyggande arbetet. Framförallt att
göra det förebyggande arbetet mer systematisk än det är idag och att bygga upp en sam-
verkan i detta. I detta sammanhang är det viktigt att diskutera socialtjänstens samverkan i
det förebyggande arbetet med skolan.

Det finns vissa gemensamma utbildningar och kompetensöverföring mellan huvudmän-
nen.


