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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 Halmstads kommun och utgör underlag för
del 1 vad avser samverkan mellan huvudmännen. I denna del finns även specificerat iakt-
tagelser om intern samverkan inom Halmstads kommun, samt en revisionell bedömning
av intern samverkan mellan Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden och dess
verksamheter inom Halmstads kommun.

Revisionsfrågor

Revisionsfrågor och avgränsning redovisas i del 1 av rapporten.

Metod och genomförande

Granskningen har genomförts via dokumentstudier samt intervjuer, enskilt och i grupp.
Intervjuer har genomförts med ordförande och vice ordförande i Barn- och ungdoms-
nämnden respektive Socialnämnden samt förvaltningscheferna de två förvaltningarna.

Inom socialförvaltningen har intervjuer genomförts med avdelningscheferna för barn- och
ungdom och handikappomsorgen, samt med 1 enhetschef och 4 handläggare. Intervju har
även genomförts med personal från familjemottagningen, en öppenvårdsverksamhet inom
socialtjänsten.

Inom barn- och ungdomsförvaltningen har intervjuer genomförts med 3 elevhälsoteam och
4 rektorer från två skolområden. Elevhälsoteamen har varit representerade av yrkesgrup-
perna skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare. I Kärnhuset, en specialist-
verksamhet inom barn- och ungdomsförvaltningen, har intervjuer skett med avdelnings-
chef, samordningsrektor för särskolan, psykologer, specialpedagoger och skolläkare.

Totalt har 42 personer intervjuats i kommunens verksamheter.
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Ett led i granskningen är att ta del av adekvat information rörande samverkan. Föl-
jande dokumentation har samlats in:

 Barn- och ungdomsplan, Halmstads kommun (2002)
 Verksamhetens mål
 Information om familjemottagningen, MST-teamet och Familjebehandlingen

(MIRA, se nedan).

Granskningsresultat

Samverkan generellt

Styrdokument

Barn- och ungdomsplan, Halmstads kommun anger i vision 12:
”Barn, ungdomar och familjer med svåra problem skall få kvalificerat stöd och stimuleras
till att tillvarata och utveckla sina resurser. Ett förebyggande arbete är av stor vikt för att
så få personer som möjligt skall fara illa. Alla anställda inom Halmstads kommun har ock-
så ett ansvar för att tidigt uppmärksamma de barn och ungdomar som far illa. Åtgärder
skall sättas in snabbt. Samverkan med andra organisationer skall bidra till en helhetssyn.
Mål att utvärdera: Antalet barn och ungdomar med svåra problem skall minska. I gruppen
familjer med barn med svåra problem skall en ökning ske av andelen som vill samarbeta
med socialtjänsten.”
Vi har i granskningen inte funnit att någon utvärdering gjorts av planens mål.

Den halländska policyn för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd är bekant för
flertalet av de som intervjuats i kommunen förutom av personal med kort anställningstid.
Däremot uppges att policyn inte används som underlag för planering eller i övrigt i arbe-
tet.

I policyn anges att en lokal handlingsplan ska arbetas fram gemensamt mellan berörda
parter. Sådan lokal plan finns inte. Flera intervjuade uppger att de medverkat i arbete runt
eller sett förslag till plan men vet inte vad som sen hände. Efter kontakter med tjänstemän
på stadskontoret framkommer att förslaget till lokal plan var uppe i gruppen kallad Trygga
Halmstad för behandling. Därvid togs ett politiskt beslut att inte anta planen utan att istäl-
let arbeta efter egna styrdokument. Någon av de intervjuade uppger att man nog trodde att
då nybildade Trygga Halmstad skulle kunna fånga dessa frågor.

Definition av målgruppen

De finns inte en gemensam definition av målgruppen men detta upplevs inte som ett pro-
blem i arbetet.
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Samverkansformer/arenor

Organisation

Det har inte framkommit i granskningen att det finns någon gemensam organisation mel-
lan förvaltningarna eller med BVC och barn- och ungdomspsykiatrin. Socialnämnden
uppger att det funnits diskussioner och propåer om att starta familjecentraler i kommunen.
Det har dock funnits tveksamhet då det saknas forskning om effekterna av sådan verksam-
het.

Skolan är indelad i fem skolområden med ett antal rektorsområden. Varje rektorsområde
har ett elevhälsoteam. Kärnhuset är en specialistfunktion inom förskola/skola. Kärnhusets
uppdrag är att ge stöd och handledning till förskolor och skolor, samt göra utredningar.

Socialtjänsten har en organisation som inte helt motsvaras av den organisation som finns
inom skolan. Där är utredningsenheten för barn och ungdom indelad i två geografiska
områden kopplat till skolans rektorsområden. När skolan införde skolområden innebar det
att vissa skolområden tillhör olika områden enligt socialtjänstens indelning.

Familjemottagningen är en öppen socialtjänstverksamhet där familjer kan söka utan att bli
registrerade i socialtjänsten. Man erbjuder samtal och kan slussa till andra stödformer om
det finns behov, bl.a. till föräldrautbildningen KOMET som är ett folkhälsoprojekt för ut-
bildning i grupp (samprojekt mellan kommun och landsting). Tidigare finansierades fa-
miljemottagningen gemensamt med barn- och utbildningsförvaltningen där skolan stod för
en tjänst. Denna tjänst drogs in vid årsskiftet 2007/2008. I anslutning till familjemottag-
ningen finns sedan år 2003 Kvinnofrid– enhet för öppenvårdsinsatser kopplat till familje-
relaterat våld. En ny enhet som ska komplettera socialtjänstens pågående arbete runt våld i
nära relationer startas 2008 benämnd Kriscentrum – Våld i nära relation.

Tidigare MIRA, som nu benämns Familjebehandlingen, är socialtjänstens behandlingsen-
het för familjer.

MST-team (Multi Systemisk Terapi) är ett team som utifrån en särskild metod arbetar med
socialtjänstinsats till ungdomar vid ex allvariga skolproblem, kriminalitet.

Gruppverksamheten har särskilda barngrupper för barn och unga i familjer med missbruk,
psykisk sjukdom eller våld.

Socialtjänstens fältverksamhet har samverkan på strukturell och individuell nivå med fri-
tidsgårdar och skola
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Nätverkslag är en arbetsmetod som kan användas om någon som arbetar runt barnet eller
om familjen själv begär det. Det finns tre handläggare som har uppgift att vara samordnare
för dessa lag. Syftet är att om flera verksamheter (ex socialtjänst, skola, barn- och ung-
domspsykiatrin) finns involverade i samma ärende/familj ska dessa under strukturerade
former träffas och gemensamt planera för insatser tillsammans med familjen. Nätverkslag
kan även bildas med enbart tjänstemän. Samordnaren är ordförande vid mötet och kallar
till uppföljningsmöte om så beslutas.

Internt – inom kommunen

Det finns inga regelbundna samverkansformer mellan Barn- och ungdomsnämnden och
Socialnämnden på politisk eller förvaltningsnivå. Sporadiska träffar uppstår vid behov
kring särskilda frågor men är inte vanligt förekommande. Relativt nyligen träffades Barn-
och ungdomsnämnden och Socialnämnden för att få information om anmälningsplikten.
Det finns en planering att presidier och förvaltningschefer ska börja träffas regelbundet.
Förvaltningscheferna träffas i kommunens ledningsgrupp.

Både politiker och tjänstemän från socialnämnd och barn- och ungdomsnämnd medverkar
i kommunens sk Brobyggarverksamhet inom ramen för Trygga Halmstad.

Vid intervjuerna med politikerna framhålls att kommunens nya budgetprocess kommer att
göra det lättare att arbeta med förvaltningsövergripande frågor.

Tidigare fanns ett samarbete mellan förvaltningarna kring barn som inte kom till skolan.
En särskild tjänst arbetade med detta men denna tjänst är nu indragen.

Ett projekt har nyligen påbörjats i ett bostadsområde (Andersberg) där socialtjänsten ska
arbeta närmare skolan.

Kontakter mellan förvaltningarna har nyligen förevarit för att diskutera frågor om skolans
betalningsansvar för barn som placeras på behandlingshem. Nya rutiner har tagits fram.
Tidigare har skolan ofta bara fått en faktura på skolkostnader utan att ha fått veta att ett
barn placerats.

Handikappomsorgen upplever det svårt att informera i och samverka med skolan främst
för att det finns så många skolor, svårt att ”hitta rätt”. När samverkan etablerats och i indi-
vidärenden är den positiv. Det sker en nära samverkan med Kärnhuset.

Kuratorer och psykologer inom skolan träffar socialtjänsten ca 2 ggr per termin. Initiativ
har nyligen tagits från elevhälsoteamen för att träffa handläggare i socialtjänsten, vilket
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upplevts positivt. Elevhälsan och rektor tar också ofta direktkontakter med socialsekretera-
re för generell konsultation kring hur man kan agera i olika frågor. Det beskrivs att dessa
kontakter är positiva och man upplever att det är en positiv dialog. Elevhälsoteamen har
önskemål om att en ”kontaktsocialsekreterare” skulle knytas till respektive team och att
dessa träffas med viss regelbundenhet för informations- och erfarenhetsutbyte. De tror att
det då blir lättare att ta kontakter med socialtjänsten när det behövs kring enskilda indivi-
der. ”Vi behöver få mer kunskap om varandras arbete och professioner och bygga upp en
tillit för att underlätta vår samverkan i det som ofta kan vara ganska svåra individären-
den”.

En särskild problematik beskrivs av både socialtjänsten och skolan. När skolan lämnat un-
derlag till socialtjänstens utredning kommuniceras detta med skolan. Skolan upplever att
det som skrivs från socialtjänsten om vad skolan sagt har mycket ”värderande” inslag. Det
åtgår mycket tid för båda verksamheterna att ”rätta” materialet.

Socialtjänsten upplever att skolan är bra på att ta kontakt med dem. Familjemottagningen
får många familjer slussade via elevhälsan.

Handikappomsorgen upplever att det från socialtjänsten saknas möjlighet till praktiskt pe-
dagogiskt stöd till familjer som har svårt att själva klara sin situation.

Generellt upplever skolan problem att de inte får återkoppling från socialtjänsten efter an-
mälningar. Sekretesskäl hävdas. För skolan innebär detta svårigheter eftersom de inte all-
tid vet hur de ska agera eller planera insatser när de inte känner till vad som händer i öv-
rigt med barnet/familjen. En av skolorna uppger att socialtjänsten nu lämnat en informa-
tion om vilken återkoppling de kan eller inte kan göra. En av skolorna uppger att man nu
börjat arbeta tillsammans med socialtjänsten vid anmälningar på så sätt att skola och soci-
altjänst träffar familjen tillsammans. Skolan uppger att det vore bra om det utarbetades
gemensamma rutiner kring hur man ska samverka i olika frågor.

Socialtjänstens nya arbetssätt att sträva efter korta placeringar av barn i behandlingshem
eller andra externa insatser, uppges av skolan kräva en ökad samverkan med skolan för att
planera återgången. Detta sker inte kontinuerligt och det finns barn som återvänt till sko-
lan efter placering och som skolan inte känt till och kunnat förbereda för.

En ytterligare problematik för samverkan är personalförändringar i både skolan social-
tjänsten, samt att både skolan och socialtjänsten är så stora organisationer.
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Externt – med landstinget

Det förekommer regelbundna träffar mellan enhetschefer och verksamhetschefer i social-
tjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Intervjuerna framhåller att det finns en anda
som månar om samarbetet.

Skolans kuratorer träffar barnpsykiatrin 2 ggr/termin. Någon av skolorna i granskningen
har fått information från barnpsykiatrin. Det finns en önskan från skolan, Kärnhuset och
socialtjänsten att ha regelbundna träffar med barn- och ungdomspsykiatrin. Elevhälso-
teamen beskriver att de har kontakt med BUP för att konsultera och att dessa kontakter är
positiva.

Handikappomsorgen har främst kontakt med barnpsykiatrin i individärenden. Här beskrivs
att man upplever ibland att barnpsykiatrin ”medikaliserar” problemen och att inte ex social
problematik vägs in. Motsvarande bild lämnas från skolan. Handikappomsorgen upplever
att det också blir diskussion om ansvarsgränser.

Det sker kontakter mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin kring fördel-
ning av kostnadsansvar vid placering av barn på behandlingshem då det bedöms finnas
behov även av psykiatrisk vård. Detta vållar återkommande problem pga att huvudmännen
har olika uppfattning.

Skolan och socialtjänsten uppfattar att det ganska ofta finns olika uppfattningar mellan
yrkesgrupper och befattningshavare inom barnpsykiatrin och att dessa ger olika informa-
tion och besked.

Kärnhuset upplever ofta att deras remisser avvisas av barnpsykiatrin. Personalen upplever
att de har mycket erfarenhet och kan klara mycket själva med sin kompetens, men att de
ibland behöver psykiatrins hjälp för att svara på vissa frågor. Många gånger kan kontakten
bli avhängig på om man känner någon personal i barnpsykiatrin som man kan ta kontakt
med.

Skolan upplever att det ibland är svårt att samverka med barnpsykiatrin för att det inte vet
hur skolan fungerar. BUP anger ibland att specifika stödresurser ska sättas in, vilket ska-
par förväntningar hos föräldrarna. Om skolan väljer en annan form av stöd blir föräldrarna
upprörda och hänvisar till barnpsykiatrin. Skolan får sällan någon dokumentation från
barnpsykiatrin som kan användas som underlag för planering.

Skolan och socialtjänsten upplever att det finns en resursbrist inom barnpsykiatrin som gör
att dessa ofta försöker skjuta ifrån sig barn med motivering att det inte är deras uppgift.
Det är också problem med väntetider till utredning och behandling och unga människor
försämras under väntan.
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Skolan beskriver att när ett barn har insatser från barnpsykiatrin är det direkta samarbetet
och kontakten överlag positivt. Däremot efterlyses handledning från barnpsykiatrin till
skolan kring elever med särskild problematik i likhet med den som barnhabiliteringen ger.
Överlag upplevs att barnpsykiatrin återkopplar till skolan i mycket liten utsträckning även
om det ges exempel på nära samarbete i vissa ärenden.

Någon gång gör barnpsykiatrin observationer på barnet i skolmiljön i samband med utred-
ningar. Skolan önskar att det skulle ske oftare, för att helhetsbilden av barnet skulle bli
bättre. Ofta förlitar sig barnpsykiatrin på föräldrarnas upplysningar och de vet inte alltid
hur barnet är i grupp.

Det förekommer diskussioner mellan Kärnhuset och barn- och ungdomspsykiatrin om
vem som ska göra utredning kring barn med misstanke om neuropsykiatrisk problematik.
Det finns också oklarheter om när det är barn- och ungdomspsykiatrin respektive barnha-
biliteringen som ska göra utredning av barn. Det upplevs att det finns otydligheter om an-
svarsgränser inom landstinget mellan barnhabilitering, barnpsykiatri och primärvård.

Barn- och ungdomsförvaltningen träffar på övergripande nivå barnhälsovården i de sk
barnhälsovårdsråden (se del 2). Skolan saknar en basresurs i primärvården i form av en
barnpsykolog för barn i skolåldern som kan ge insatser vid krisbearbetning mm.

Barnomsorgen vänder sig oftast till BVC-psykologen när de upplever att utredningar be-
höver göras och inte till Kärnhuset som har motsvarande kompetens och också är en resurs
för barnomsorgen.

Socialtjänsten uppger att det finns ett bra samarbete med BVC på övergripande nivå men
efterfrågar mer kontakter direkt från BVC-personal. Det kommer sällan anmälningar från
BVC vilket borde vara vanligare.

I en del intervjuer tas upp att cheferna i respektive verksamheter (skola, socialtjänst, barn-
psykiatri) borde trycka mer på samverkan och utarbeta stödjande rutiner som underlättar
för de som arbetar operativt. ”Det saknas något som håller ihop samverkansarbetet, ut-
veckling av samverkan och rutiner.”

Förebyggande insatser

Det förekommer inte något mer systematiskt arbete för att fånga in riskbarn. Familjemot-
tagningen är ett led i att försöka få familjer att ta tidig kontakt med socialtjänsten. Elevhäl-
soteamen upplever det positivt att kunna slussa familjer till Familjemottagningen och för-
äldrautbildningen.
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Skolan uppger att arbetet med individuella utvecklingsplaner där målen följs upp ska ses
som ett förebyggande arbete.

Socialtjänsten framhåller att de vill ha ett utvecklat samarbete med BVC och barnomsorg
för att utveckla ”tidig upptäckt”.

Kompetensutveckling

Det förekommer inte någon övergripande planering för gemensam kompetensutveckling
mellan förvaltningarna och inte heller gemensamt med landstingets verksamheter. Där-
emot har i samband med ett projekt ”Våld i nära relationer” nyligen genomförts fortbild-
ning till personal i de granskade verksamheterna. Viss annan utbildning har varit gemen-
sam men det är sporadiskt.

Kompetensöverföring sker i övrigt i samband med viss information mellan förvaltningarna
Tidigare förekom träffar mellan yrkesgrupper i större omfattning.

Uppföljning

Uppföljning kring samverkan på generell nivå görs inte förutom vid tillfällen när det varit
inom ramen för projekt. När det gäller barn i behov av särskilt stöd görs ingen uppföljning
på övergripande nivå.

Övrigt

Det framkommer i granskningen att det finns risk för att barn slussas till annan förvaltning
eller huvudman pga att resurser saknas. Exempelvis kan skolsköterskan remittera till
barnpsykiatrin för att det inte finns resurser att ge stöd i skolan. Det uppfattas i skolan att
planering och beslut för barn i behov av särskilt stöd ofta är kortsiktiga mycket pga av att
det saknas vetskap om hur resurserna ser ut för nästa år och för att det generellt saknas
finns för lite resurser till barn i behov av särskilt stöd. Resursfördelningen med schabloner
innebär att om en skola nästkommande år får ytterligare elever med behov så ska de tillde-
lade resurserna delas med dessa. De extraresurser som Kärnhuset förfogar över åtgår
främst till barn med fysiska funktionshinder. Åtminstone för barn med stora stödbehov
borde planeringen av insatser göras mer långsiktigt.

Det upplevs också som problem att det saknas en samlad bild av hur många barn som har
behov av stöd och i vilken omfattning, i vilka skolor de finns och för hur länge de beräk-
nas ha behovet. Om en sådan funnits kanske det hade varit lättare att se hur resurserna
borde fördelas. Det framförs också att det borde vara en samordnad planering mellan för-
valtningarna och huvudmännen om dessa barn och också en gemensam diskussion om in-
satsbehoven.
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Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

Det finns inte någon särskild metodik för tidig upptäckt. I skolan är information via BVC
och den individuella utvecklingsplanen som följs upp avsedd att kunna fånga in signaler.
Elevhälsoteamen uppmanar lärare som märker någon svårighet hos barnen att ta kontakt
och diskutera. Särskilt problem upplevs i årskurs 6-9 där det finns många vuxna runt ele-
ven. Den som är mentor träffar inte eleven så ofta och kan därför inte tidigt upptäcka pro-
blem ex. självskadetendens och självmordsrisk.

Både skola och socialtjänst uppger att de har erfarenhet av barn i de högre åldrarna som
borde ha uppmärksammats tidigare och anmälan borde gjorts. Aktiviteten i de förebyg-
gande insatser och för tidig upptäckt behöver bli mycket större enligt flera av de intervju-
ade. En del kan vara att ”avdramatisera” anmälningar och arbeta mer tillsammans med
familjen.

Flera av de intervjuade framhåller att många barn får insatser för sent för att ingen ex an-
mäler till socialtjänsten i tidigt skede. Det finns en ”kultur” att hoppas på att problemen
ska försvinna när barnen blir äldre. En svårighet är också att barnomsorg och BVC månar
om sin relation till föräldrarna och därför drar sig för att anmäla. Ofta sker en anmälan
först från polisen vid ex brott och då har det gått långt och är svårt att åtgärda.

Kärnhuset framhåller att de själva nog borde bli bättre på att återföra vad de mer generellt
har för erfarenheter om ex tidiga signaler.

Arbetsformer runt individen

Internt – inom kommunen

Socialtjänsten kontaktar elevhälsoteam och/eller lärare vid behov av uppgifter i samband
med att utredningar görs. Numera arbetar socialtjänsten med en ny metod kallad BBIC
(barns behov i centrum) som innebär att ett frågeformulär lämnas till skolan och svaren
används sedan som underlag i utredningen. Rektor alt lärare alt elevhälsoteamet, social-
tjänsten och familjen träffas i vissa fall gemensamt i elevvårdskonferenser. Elevhälso-
teamen uppger att de kontaktar socialsekreterare för konsultation.

Skolan har önskemål om att socialtjänsten skulle medverka mer regelbundet i elevvårds-
konferenser.
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De vi intervjuat som medverkat i sk nätverkslag upplever att det oftast är positivt men att
svårigheten är att få alla inblandade att hitta en gemensam tid. Protokoll skrivs från de
gemensamma mötena.

Någon gång har skolan kontakt med Familjebehandlingen (tidigare MIRA) och ibland det
sk MST-teamet. Dessa kontakter har upplevts positiva.

Samarbetet med handikappomsorgen kring barn som har insatser därifrån upplevs av skola
och socialtjänst oftast positivt. Men det förkommer en hel del diskussioner om vem som
ska ha kostandsansvar för vissa stödresurser.

Skolan upplever ett stort problem med ungdomar i tidiga tonåren som vägrar gå till skolan.
Föräldrarna upplever sig maktlösa och skolan saknar resurser för att stödja föräldrarna.
Eleven vill inte ta emot hjälp som erbjuds. ”Vem hjälper familjen att få barnen till hjäl-
pen?” Upplever att det i kommunen saknas socialpedagogiska resurser som kan arbeta
med dessa familjer. I vissa fall borde nog även barnpsykiatrin vara involverade i insatser-
na.

Externt - med landstinget

Skolsköterskan har kontakt med Barnhälsovården i samband med att barn ska börja sko-
lan. Oftast träffas sköterska på BVC och skolsköterska och går igenom barnens journaler
och dessa överlämnas sedan till skolhälsovården (under förutsättning att föräldrarna gett
sitt medgivande). Elevhälsan uppger att fokus då ofta är på barnens fysiska hälsa. Det hän-
der att frågor kring befarad psykisk ohälsa, misstanke om utvecklingsproblem eller
psykosocial problematik tas upp i samband med överlämnande men det saknas oftast nu-
mera dokumentation om detta. Skolsköterskorna uppfattar att detta samarbete är positivt.
Det framhålls att BVC-sköterskorna inte numera verkar känna sina barn så väl. Kontinui-
tet på sjuksköterskor?

Socialsekreterare kontaktar BVC och Barn- och ungdomspsykiatrin för underlag till ut-
redningar eller bedömningar. Samverkan runt barn kan också ske via sk nätverkslag (se
ovan).

Elevhälsan eller Kärnhuset remitterar barn till barn- och ungdomspsykiatrin.

Skolan och socialtjänsten framhåller att de upplever problem att barn- och ungdomspsyki-
atrin inte kontaktar när barn vårdats i sluten vård och ska skrivas ut.

Skolan och socialtjänsten upplever att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) sällan tar initi-
ativ till kontakter. Men det framkommer i några intervjuer att kontakter ofta tas från barn-
psykiatrin med speciallärare. ”När det arbetas upp en nära samverkan blir det oftast bra för
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både barn och familj. ”Man upplever också att BUP ofta har tveksamhet att ta emot barn
eller helt vägrar trots att skolan eller socialtjänsten upplever att det finns behov.

Skolan ser det svårt att barnpsykiatrin helst vill att familjen själv tar kontakt. Det är svårt
om det är ”svaga familjer” som inte har uthållighet i kontakten med barnpsykiatrin utan
avbryter. Dessutom finns önskan om mer enskilda samtal med tonåringar utan familjen.

Familjemottagningen slussar barn till barnpsykiatrin och får även familjer som slussats
från barnpsykiatrin. Familjemottagningen beskriver att det är svårt med att barnpsykiatrin
har tillgänglighetsproblem. Däremot får inte familjemottagningen ofta familjer som slus-
sas från BVC. Familjemottagningen försöker träffa BVC och barnpsykiatrin minst en gång
per år för informationsutbyte.

Vid fråga om det sker kontakter med det sk neuropsykiatriska teamet i barn- och ung-
domspsykiatrin framkommer att flertalet inte vet att det finns ett sådant team. Motsvaran-
de team i barnhabiliteringen är känt.

Handikappomsorgen beskriver att barnpsykiatrin aktualiserar barn hos dem. Det sker sam-
verkan i nätverksmöten där BUP i vissa fall ingår.

Någon intervjuad framför att alla barn som tvångsomhändertas nog behöver kontakt med
barnpsykiatrin och att det borde finnas rutiner för detta. Socialtjänsten upplever även en
svårighet att de inte får kännedom om barn som har föräldrar med psykisk sjukdom.

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan är inte ett särskilt känt begrepp i de två förvaltningarna vad
gäller den målgrupp som granskningen omfattar. Någon av de intervjuade uppger att de
någon gång sett förslag på utformning till en sådan men inte i praktisk användning. Någon
noterar att det står något om det i den halländska policyn. Varje verksamhet använder sina
egna planeringsinstrument ex individuell utvecklingsplan och åtgärdsplan för skolan, in-
sats- eller vårdplan för socialtjänsten. Däremot förekommer samordnad individuell plan i
samarbetet med barnhabiliteringen som initierar en sådan.

Några intervjuade uppger att det nog vore bra att arbeta med en samordnad individuell
plan för det skulle tydliggöra roller och ansvar, vilket inte alltid är klart.

Uppföljning

Uppföljning på individnivå görs löpande av respektive verksamheter. I de fall nätverkslag
kopplats in görs uppföljning gemensamt i nätverket.
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Revisionell bedömning – samverkan inom Halmstads kom-
mun

Den revisionella bedömningen tar sin utgångspunkt i frågor som granskningen syftat till
att besvara.

Finns en gemensam definition av målgruppen barn och ungdomar med psykosociala pro-
blem och psykiska sjukdomstillstånd?

Kommunen saknar en gemensam definition av målgruppen. Detta upplevs dock inte enligt
vår bedömning som ett problem i vardagsarbetet.

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?

I den halländska policyn som antagits av fullmäktige anges vissa grunder för samverkan.
En av dem är att det ska utarbetas en lokal handlingsplan mellan samverkande parter i re-
spektive kommunområde. I policyn anges även att en samordnad individuell plan ska ut-
formas för varje individ där flera aktörer har insatser. Det saknas en lokal handlingsplan
och rutiner för att använda samordnad individuell plan saknas. Det har framkommit i
granskningen att detta beror på att man i Trygga Halmstad politiskt beslutat att en sådan
inte ska upprättas. Beslutet är tagit utanför fullmäktige och fullmäktige har inte, vad vi
kunnat få fram, fått information att beslutet enligt den halländska policyn inte har verk-
ställts.

Det finns en barn- och ungdomsplan i kommunen som anger en vision kring barn i behov
av särskilt stöd. Denna saknar koppling till den halländska policy som antagits. Planen har
en övergripande karaktär och behöver kompletteras med mer konkreta mål. Barn- och
ungdomsnämnden och Socialnämnden har i sina respektive mål och verksamhetsplaner
beaktat barn- och ungdomsplanens vision. Men det saknas en gemensam målsättning och
verksamhetsplan mellan förvaltningarna som uttrycker hur samverkan ska ske praktiskt.
En fungerande samverkan kräver engagemang och styrning på alla ledningsnivåer, inte
minst inom den politiska nivån. Vi bedömer att det finns skäl att utarbeta en gemensam
planering för samverkan ex kring styrning, samarbetsformer, samverkansarenor mellan
förvaltningarna som även tydliggör respektive förvaltnings uppdrag och roller i samver-
kansarbetet. En sådan gemensam planering kan bilda grund för dels den egna verksamhe-
tens arbete med samverkan, dels för samverkansöverenskommelse med landstinget.

Vår bedömning är att det i nuläget saknas en struktur/organisation för samverkan på led-
ningsnivå; politik och förvaltning. En sådan är angelägen för att utrycka en gemensam
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målsättning och inte minst för att följa upp om målsättningen för samverkan uppfyllts. En
samordnad styrning behövs också för att ge stöd åt verksamheterna med i frågor kring-
uppdrag, rutiner, ansvar mm. En viktig uppgift är också att planera för gemensam kompe-
tensutveckling kring målgruppen. En samlad struktur för samverkan på ledningsnivå inom
kommunen är också angeläget för att initiera och utveckla samverkan med landstinget.

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

Vår granskning visar att det finns en omfattande samverkan inom kommunen och med
landstinget Halland när det gäller det operativa arbetet runt individer och familjer. Risken
att barnen/ungdomarna inte får sina upptäckta behov tillgodosedda orsakade av organisa-
toriska orsaker bedömer vi som små.

Däremot bygger denna samverkan kring individer mycket på ett omfattande arbete från
enskilda tjänstemän för att samordna olika aktörer. Det saknas i stor utsträckning givna
arenor och rutiner för samverkan. Dessa måste ofta skapas vid varje tillfälle. Det skulle
underlätta för arbetet om förvaltningarna kan finna former för mer regelbundna samver-
kan. Metoden med nätverkslag upplevs positiv och denna form har förutsättningar att ut-
vecklas och detta bör då ske i samverkan mellan förvaltningarna.

Den sk samordnade individuella planen som anges i den halländska policyn används i det
närmaste inte alls för här aktuell målgrupp. Gemensam målsättning för insatserna saknas
och varje verksamhet dokumenterar för sig. Vår bedömning är att verksamheternas insat-
ser kan få en ännu bättre kvalitet om de samordnas och om arbetet sker utifrån en gemen-
sam målsättning i de fall flera aktörer är involverade.

Vår bedömning är att mycket av den samverkan som sker utgår från respektive professions
behov av information mm. Inte beroende på att enskilda yrkesutövare strävar efter det, för
det finns en stark vilja till samverkan. Men detta kan ha samband med olika kulturer, brist
på kännedom om varandras verksamheter och att det saknas rutiner för hur samverkan ska
ske. Det framkommer också att det i samverkan finns ett starkt inslag av handling utifrån
föräldrarnas behov/uppfattning. Vi ser det naturligtvis angeläget att båda dessa delar finns
med i det individinriktade arbetet men vi bedömer också att barnets behov behöver kom-
ma än mer i fokus inte minst i samverkansarbetet i enlighet med den halländska policyn

Gemensam kompetensutveckling och kunskapsöverföring mellan personal i kommunens
förvaltningar och med landstinget behöver omges av mer strukturerade former vilket mi-
nimerar risken för att samverkan mer beror på individ än på strukturella förutsättningar.
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Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?

För att kunna vidareutveckla samverkan behöver kommunens nämnder följa upp och vär-
dera sitt arbete. Motsvarande behöver samverkan med landstinget följas upp. Detta förut-
sätter i sin tur att verksamheterna systematiskt dokumenterar samverkan. Utgångspunkten
för utvärdering av effekter är att det finns en gemensam och dokumenterad utgångspunkt.

Vår bedömning är att kommunen saknar en gemensam utgångspunkt för utvärdering och
resultatuppföljning för de samverkande insatserna kring målgruppen både inom kommu-
nen och med landstingets verksamheter.

Förebyggande arbete och metoder för tidig upptäckt?
Granskningen visar på ett antal olika former för förebyggande arbete som sker inom ra-
men för förskola/skola och socialtjänst, samt inom det lokala folkhälsoarbetet.. Särskild
metodik för att identifiera riskbarn har inte framkommit i granskningen. Vår bedömning är
att det inte sker ett tillräckligt aktivt arbete i åldersgrupperna 0-11 år för att tidigt upp-
täcka, aktualisera och ge insatser. Detta innebär sannolikt att mer omfattande insatser be-
höver sättas in i högre ålder och att dessa insatser har sämre förutsättningar att ge god ef-
fekt.


