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

Revisionsfrågor

Revisionsfrågor och avgränsning redovisas i del 1 av rapporten.

Metod och genomförande

I samband med granskningen har vi träffat företrädare för socialnämnd samt barn-
och utbildningsnämnd.

Intervjuer av genomförts med nämndernas förvaltningschefer och med personer som
i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med samverkansfrågor. Urvalet av dessa per-
soner har skett i samråd med respektive förvaltningschef.

Totalt har 23 personer intervjuats i kommunens verksamheter.

Ett led i granskningen är att ta del av adekvat information rörande samverkan. Föl-
jande dokumentation har samlats in:

 Verksamhetens mål
 Organisation avseende arbetet med den aktuella målgruppen
 Verksamhetsplaner
 Ansökan till Myndigheten för skolutveckling, Samverkansprojekt mellan sko-

la, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.
 Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden

och socialnämnden.
 Målsättning för familjecentralen
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Granskningsresultat

Samverkan generellt

Definition av målgruppen

Definitionen av målgruppen är inte gemensam inom kommunen. Förvaltningarna styrs
utifrån skilda lagar vilket leder till olika användning av begrepp och definitioner. Det på-
går ett arbete att tillsammans landstinget hitta en gemensam definition. Avsaknaden av en
kommungemensam definition uppfattas inte innebära risk för att barn/ungdomar skall
hamna mellan stolarna, men det skapar vissa kommunikationsproblem för den generella
samverkan mellan nämnderna.

Styrdokument

Policydokumentet ”Halländsk policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av sär-
skilt stöd” ligger till grund samverkan inom kommunen. Under år 2004 påbörjades ett ar-
bete med att inom kommunen utveckla det gemensamma arbetet som riktar sig mot barn
och familjer i behov av särskilda stödinsatser. Syftet med samarbetet var att nå en lokal
överenskommelse som bygger på den halländska policyn. Parterna undertecknade också
en gemensam avsiktsförklaring. Respektive nämnd fattade också beslut om avsiktsförklar-
ingen1. Förändringsarbetet drogs igång och ett femtiotal personer från socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, primärvår-
den och polisen träffades under ett antal seminarietillfällen. Chefen för barn- och utbild-
ning slutade och organisationen inom förvaltning förändrades. Även inom socialtjänsten
pågick omfattande förändringsarbeten. Detta medförde att arbetet med den Halländska po-
licyn avbröts 2005. Händelsförloppet har återkopplats till respektive nämnd. Någon sär-
skild återkoppling till fullmäktige har inte skett.

Arbetet påbörjades igen våren 2007. Då utsågs en politisk styrgrupp och en nulägesbe-
skrivning har genomförts (bl.a. genom enkäter). Avsikten är att resultatet av denna ska
presenteras på en planeringskonferens under april 2008.
.
Laholms kommun har beviljats medel från Myndigheten för skolutveckling för ett utveck-
lingsprojekt där medlen ska användas till att pröva metoder för utökad samverkan mellan
skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. I ansökan anges att ”kommu-
nen vill att barn- och ungdomar i behov av särskilda stödinsatser skall på hemmaplan kun-
na erhålla erforderliga insatser i ett tidigt skeende. Det förutsätter tydliga och samordnade

1
SON § 81, Dnr 126/04, BUN § 81, Dnr 2004-000265.
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strategival och metodik som omfattar primärkommunala och landstingskommunala enhe-
ter såväl som polis, föreningsliv och övriga i civilsamhället.” Kommunen har beslutats sig
för att använda BBIC-modellen2 med syfte att kvalitetssäkra utrednings- och uppfölj-
ningsarbetet. Utvecklingsarbetet skall slutredovisas senast 2008-12-31. Tanken är att detta
utvecklingsarbete skall leda till processer som kan implementeras i det dagliga arbetet.
Genom detta arbete implementeras den halländska policyn.

Samverkansformer/arenor

Internt - inom kommunen

Samverkan i kommunen har vanligtvis sin utgångspunkt i den operativa verksamheten för
att sedan lyftas vidare till den strategiska nivån. Samtliga förvaltningar lyfter fram vikten
av att ha naturliga mötesplatser där flera grupper samverkar kring olika frågor.

I samband med genomförda intervjuer har framkommit ett tydligt behov av samverkan
som leder till klargörande av rutiner och ansvarsområden. Vardagssamarbetet har fortsatt
fungera, men det bygger på enskilda individer och det finns inget färdigt system. De for-
mella dokumenten saknas och det finns en gemensam önskan om att dessa ska processas
fram. Internt inom kommunen är man förhållandevis överens på chefsnivå. Det finns be-
hov av gemensamma diskussioner då det finns risk att den ena parten talar om för de andra
vad de ska göra.

Det finns inga samverkansformer på politisk nivå i nuläget mellan social- och barn- och
ungdomsnämndens ledamöter. Under föregående mandatperiod träffades ordförandena
regelbundet.

Det sker regelbundna träffar mellan BUN och Socialtjänsten. Det finns en strategisk nivå
bestående av utbildningschef, socialchef och kultur- och fritidschef där det i huvudsak dis-
kuteras systemfrågor och definition av de insatser som finns. Till den strategiska nivå
knyts den taktiska nivån bestående av elevhälsochef, chef för resurscentrum och chef för
individ och familjeomsorg och kvalitetschef). Denna grupp diskuterar såväl övergripande
som praktiska frågor och bedöms vara viktig framförallt för frågor som ”faller mellan sto-
larna”.

Det finns olika operativa grupper inom kommunen. Det finns en ungdomsgrupp bestående
av fältresurs, brottsförebyggare, alkohol- och narkotikasamordnare, fritidsledare och soci-

2
Metoden är en strukturerad utredningsmodell som utgår från ett detaljerat frågeformulär där hela barnets

situation kartläggs.
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alsekreterare. Till gruppen adjungeras även polis. Inom Barn- och utbildningsnämnden
och Socialnämnden finns olika samverkansforum kring barn- och ungdomar.

Inom skolan finns elevhälsoteam. Skolan är organiserad på så sätt att det finns ett team
med tre rektorer. För varje team finns ett elevhälsoteam. Elevhälsans uppdrag är att stödja
skolans pedagoger och övriga vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägle-
dande och utvecklande. Elevhälsoteamen består av skolsköterska, kurator och specialpe-
dagog. Det finns ett övergripande elevhälsoteam, Tillgången, med specialistkompetenser-
na psykolog (anställd av socialtjänsten), logoped, talpedagog och specialpedagog. Teamet
ger bland annat stöd till övriga elevhälsoteam i kommunen.

Nätverkslaget finns inom IFO. Arbetet sker både på uppdrag direkt från den enskilde eller
på uppdrag från personal inom skola, socialtjänst eller primärvård. Nätverkslagets uppgift
är att hjälpa till att skapa konstruktiva möten. Nätverksmöten bygger på att viktiga perso-
ner kring en familj, ett barn eller en ungdom samlas och samtalar om vilka som finns i fa-
miljens nätverk, hur relationerna ser ut, vilka man skulle vilja bjuda in och vad som är fa-
miljens förväntningar med ett nätverksmöte och gemensamt söker nya vägar att gå vidare.
Till mötena kan även personal från skola eller annan verksamhet, exempelvis BUP, bjudas
in vilket gör mötena till en arena för både intern och extern samverkan.

Externt – med Landstinget

Samverkan med landstinget Halland omges av en struktur även om det i samband med
våra intervjuer framkommer att det finns utvecklingsmöjligheter och förbättringspotentia-
ler. Det finns ett folkhälsoråd bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, Laholms-
nämndens presidium, ordförande i BUN respektive Socialnämnden, kommunchef och la-
holmsnämndens chefstjänsteman. Rådet har endast träffats ett fåtal gånger och arbetet har
inte kommit särskilt långt.

Samtliga förvaltningar har goda erfarenheter av samverkan med barnhälsovården. Sam-
verkan med BUP uppges fungera sämre. Kritik framförs på olika nivåer och samarbetet
kring barnpsykiatrin behöver ses över. BUP har ett hälso- och sjukvårdsansvar att se till att
resurserna finns som motsvarar behovet. Någon uttrycker att ”vi vet inte hur långt det ska
ha gått för att de ska ta emot.” och ”vi förstår inte deras diffusa kriterier.” Det finns behov
av att träffas för att öka varandras kunskap och kännedom om respektive organisations
värdegrund och ideologi.

Familjecentralen i Laholm är en mötesplats för familjer. Här bedrivs hälsofrämjande, fö-
rebyggande och stödjande verksamhet i samverkan mellan landstinget och kommunen.
Verksamheten riktar sig till föräldrar och barn. Inom verksamheten finns barnmorskemot-
tagning, barnhälsovård, öppna förskolan samt psykolog, kurator och familjepedagog.
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Genom samverkan mellan yrkesgrupperna ökar förmågan att upptäcka och tillgodose be-
hoven bland barnfamiljerna i kommunen. Familjecentralen samarbetar också med försko-
lor, skolor och socialtjänst.

Våxtorpsskolan har en åtgärdsgrupp som träffas månatligen för att diskutera elevers situa-
tion avseende både skoltid och fritid. Här ingår lärare, polis, ungdomsgruppen, rektor och
fritidsledare.

Organisation

Utifrån ett helhetsperspektiv anser kommunen att organisationen är funktionell även om
det finns brister och utvecklingsmöjligheter för att öka ändamålsenligheten till förmån för
barn/ungdomar i behov av särskilt stöd. Enligt nämndsplanen skall socialtjänsten arbeta
distriktsindelat. Detta har inte gått att genomföra beroende på personalomsättning och tid-
vis personalbrist.

Verksamhetscheferna för respektive förvaltning har det övergripande ansvaret för att re-
spektive organisation lever upp till gällande lagar och krav. Resurserna anses i stor ut-
sträckning vara tillräckliga för att tillgodose barnens/ungdomarnas behov. Socialtjänsten
anser att de har den bemanning som behövs. BUN har äskat ytterligare resurser för kurato-
rer. Man har valt en organisation där specialpedagogernas uppdrag är handledande och
stödjande, medan resurserna inte räcker för ett mer operativt arbete med barnen. Kommu-
nen skulle kunna arbete i större utsträckning med förebyggande insatser. Det saknas inte
metoder och kompetensutvecklingsresurser. Däremot kostar en sådan satsning i form av
baspersonal inom skolan om pedagogerna ges denna typ av roll/funktion.

Förebyggande insatser

Intervjuerna betonar vikten av att skapa ändamålsenliga kommunikationskanaler både in-
ternt inom kommunen, men också mot externa parter som polisen och landstinget. Flera
betonar det goda samarbetet som idag finns med polisen.

Kompetensutveckling

Förvaltningarna är eniga om att kompetensutvecklingen är förhållandevis god. Inom sko-
lan har rektorn ett decentraliserat ansvar för kompetensutvecklingen. Det finns utbildning i
form av exempelvis föreläsningsserier men pedagogerna på en av de studerade skolorna
hade inte fått någon särskild kompetensutveckling kring psykiska och psykosociala pro-
blem.

Förvaltningarnas kunskaper om varandra är underutvecklade och bristen av struktur och
rutiner leder till att förvaltningarna hela tiden tvingas lära om varandras verksamheter på
nytt.
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Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

Förskola och Grundskola

Skolorna arbetar aktivt med att utveckla sina metoder för att i ett tidigt skede identifiera
barn/ungdomar i behov av särskilt stöd. Väl utvecklade s.k. överlämnanden mellan åren
och skolorna leder till kunskapsöverföring vilket är ett led i det förebyggande arbete som
också leder till sammanhängande arbetsmetoder gentemot barnen/ungdomarna. BVC har
ansvaret för barnen till efter 5-års kontroll. Den överrapportering som sker till skolskö-
terskan inom elevhälsoteamet upplevs fungera väl. Elevhälsoteamet är en del i arbetet
kring målgruppen. Målgruppen följs regelbundet upp och samverkan sker vid behov med.
BUP, habilitering och socialtjänsten.

Skolorna har arbetat och betonat vikten av tidig upptäckt. Personal på exempelvis Park-
skolan arbetar med medlingsmetodik. Pedagogerna är mer aktiva nu än förr. Det ställer
dock krav på basorganisationen. Tillsammans med rektor har skolorna också väl utarbeta-
de rutiner för åtgärdsprogram. Skolorna ger olika exempel på förebyggande arbete. På
Våxtorpsskolan tränas barnen i åk 3 i rollspel. Det finns ”tjej- och killgrupper” för åk 7.

Individ- och Familjeomsorg

IFO arbetar regelbundet med att utveckla metoderna för ett förebyggande arbete. I kom-
munen finns en familjecentral vars arbete i högsta grad kan betecknas som förebyggande.
Familjecentralen träffar alla blivande föräldrar i kommunen vilket ger möjlighet att nå och
upptäcka hjälpbehov i ett tidigt skede. I föräldragrupperna för gravida medverkar alla Fa-
miljecentralens yrkesgrupper med sin specifika kompetens. Kommunens familjerådgiv-
ning presenterar sig också i dessa grupper. Familjecentralen arbetar både hälsofrämjande
och förebyggande och har en gemensam kompetensutveckling för att upptäcka barn i be-
hov av särskilt stöd. Det finns även en familjebehandling dit föräldrar kan söka till utan
remiss eller myndighetsbeslut.

Enligt intervjuerna har Öppna förskolan fler besökare än lokalerna rymmer. Detta är ett
bekymmer då familjer med större behov av uppmärksamhet och stöd drar sig för att gå dit.
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Arbetsformer runt individen

Förskola och grundskola

Internt - inom kommunen

Samverkan mellan skolan och IFO bedöms kunna utvecklas och förtydligas ytterligare.
Skolan efterlyser gemensamma rutiner och bristen på kontinuitet avseende socialsekretera-
re gör att man upplever att man gång på gång behöver börja igen. Ny personal arbetar
fram nya rutiner som ersätter väl fungerande arbetssätt. Vid intervjuer med Våxtorpskolan
framkommer att man efterlyser en bättre tillgänglighet och mötesplatser med socialtjäns-
ten. Skolan menar att socialtjänsten i större utsträckning i anmälningsärenden borde göra
uppföljningsmöten på skolan tillsammans med förälder för att tydliggöra ansvaret mellan
olika myndigheter. Bristen på information och återkoppling från IFO skapar också en
känsla av utanförskap och ovisshet. Till viss del beror detta på reglerna gällande sekretess,
men skolan efterlyser tydligare ramar kring insatser och roller mellan förvaltningarna samt
en förbättrad och utökad dialog.

Externt - med Landstinget

De mest förekommande samverkansparterna inom landstinget är BVC, habiliteringen och
BUP. BUP: s arbetsbelastning påverkar samverkan negativt. Parkskolan uppger dock att
de har en fungerande samverkan med BUP: s Laholmsteam och att man träffas två gånger
per termin.

Individ- och Familjeomsorg

Internt - inom kommunen

Samverkan inom IFO: s förvaltning är väl utvecklad och ändamålsenlig. Det finns en
samordnad myndighetsutövning med LSS och psykiatri. Det finns en tydlig samsyn vilket
förenklar samverkan.

IFO har en uttalad vilja att samverka med skolan, men personalomsättning har gjort det
omöjligt att leva upp till den distriktsorganisation som finns och är beslutad. För att bygga
upp samverkan med skolan har avdelningschefen för IFO tillsammans med mottagnings-
sekreterare varit ute hos rektorer och diskuterat rutiner för anmälan samt hur skolan når
medarbetare på socialkontoret.. När det gäller sekretessproblematiken tillfrågar socialsek-
reteraren som regel vårdnadshavaren om medgivande. Det finns en insikt om att skolan
och socialtjänsten behöver lära sig mer om varandra för att förstå varandra bättre.Ett fak-
tum är att socialtjänsten består av ca 40 medarbetare. BUN är betydligt fler och det är ett
stort spann av olika kompetenser för barn mellan 0-16 år. Förutsättningen för samverkan
blir speciell.
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Externt - med Landstinget

Det finns en samverkansgrupp med BUP kring övergreppsfrågor. Gruppen diskuterar hur
man vidareutvecklar arbetet och gemensamma utbildningsfrågor. Det uppges finnas en
god ambition att få gruppen att fungera. En större tillgänglighet hos BUP vore önskvärt.

Samordnad individuell plan

Förskola och grundskola

Enligt intervjuer är begreppet samordnad individuell plan inte förankrat och känt inom de
skolor som varit föremål för granskningen. Rutinen för samordnad individuell plan finns
inte i Laholms kommun. Samordnade möten med andra parter sker, men det formuleras
inte samordnade individuella planer. Skolan menar att samverkan kräver en plan och att
det finns rutiner. Skolan efterfrågar regelbundet återkommande träffar med socialtjänsten
där skolan kan diskutera pågående ärenden där vårdnadshavare givit sitt medgivande. Det
är olika vem som samordnar samverkansmötet. Det kan vara kurator, rektor eller social-
sekreterare.

Individ- och Familjeomsorg

Någon rutin för samordnad individuell plan finns inte. IFO hänvisar till utredningsmeto-
den BBIC som kommer att införas. Där kommer skolorna involverade i arbetet på ett helt
annat sätt. Vidare hänvisar IFO till nätverkslag som kan anlitas. Arbetssättet håller på att
implementeras.

Verksamhetsuppföljning och resultatredovisning

Förskola och grundskola

Någon resultatuppföljning över om arbetet med barn och ungdomar blir bättre görs inte.
Utöver betygsstatistiken finns det i dagsläget ingen redovisning av antal genomförda åt-
gärdsprogram till förmån för barn/unga med behov av särskilt stöd. Respektive elev följs
upp i samband med utvecklingssamtal under året, men mätning eller utvärdering av insat-
ser, eller effekterna av dessa, genomförs inte.

Individ- och Familjeomsorg

Socialnämnden uppges ha tydliga målsättningar och det finns ett antal effektmål och
nyckeltal kopplade till inriktningsmålet kring barn och familjer med särskilda behov. Det
finns en insikt över att varje ”stuprör” utvärderas för sig och att man måste hitta gemen-
samma former för uppföljningen. För det förändringsarbete som planeras finns pro-
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cessansvariga som tar fram uppföljningsplaner. Nämnden har olika hearings med verk-
samheten där uppföljning sker utifrån olika perspektiv.

Revisionell bedömning - samverkan inom Laholms kommun

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

Vår granskning har påvisat att kommunen saknar en gemensam definition av målgruppen.
Ett faktum som inte betyder att barn/ungdomar inte ges de insatser de är i behov av, men
avsaknaden av en gemensam samsyn leder till svårigheter som inte gynnar samverkan. Ett
arbete pågår med att hitta en gemensam definition mellan socialtjänst och landstinget. I
detta arbete bör skolan involveras. Verksamheterna lyder under olika lagstiftningar vilket
medför att olika kulturer utvecklas. Vi bedömer att förvaltningarna bör öka sin kunskap
om varandras roller och uppdrag. Vi menar att en stor del av den frustration som omger
samverkan beror på okunskap och felaktiga förväntningar om just dessa delar.

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?

En väl fungerande samverkan kräver engagemang och styrning på alla ledningsnivåer.
Någon fungerande sådan finns ännu inte implementerad på övergripande politisk nivå. Det
saknas en lokal överenskommelse som bygger på den Halländska policyn. Ett arbete har
påbörjats i syfte att kartlägga nuläget som grund för en handlingsplan. Laholms kommun
har beviljats medel från Myndigheten för skolutveckling för ett utvecklingsprojekt där
medlen ska användas till att pröva metoder för utökad samverkan mellan skola, polis, so-
cialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. Utvecklingsarbetet skall leda till processer
som kan implementeras i det dagliga arbetet. Genom detta arbete implementeras den hal-
ländska policyn.

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

En framgångsrik samverkan kräver struktur. Det innebär således tydlighet vad gäller mål,
målgrupper, yrkesroller, rutiner, termer och begreppen för samverkan. En struktur för
samverkan byggs med hjälp av generella verktyg som exempelvis avtal, riktlinjer, hand-
linsplaner och sektorsövergripande möten. Vår granskning har påvisat att det finns brister i
samverkan inom Laholms kommun och mellan kommunen och landstinget Halland. Dessa
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brister beror bland annat på att den halländska policyn inte har implementerats i form av
en lokal överenskommelse.

Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?

För att kunna vidareutveckla samverkan behöver parterna följa upp och värdera sitt arbete.
Detta förutsätter i sin tur att verksamheterna systematiskt dokumenterar samverkan. Ut-
gångspunkten för utvärdering av effekter är att det finns en gemensam och dokumenterad
utgångspunkt.

Vi bedömer att kommunen saknar en gemensam utgångspunkt för utvärdering och resul-
tatuppföljning för de samverkande insatserna kring målgruppen.


