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1.  Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun granskat 
samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kring barn i behov av 
särskilt stöd. Granskningen omfattar den samverkan som sker avseende barn och elever i 
för- och grundskola. Fördjupad granskning har skett vid Brattebergskolan och Bergagårdsko-
lan. 
 
Granskningen visar att nämnderna på flera plan samverkar kring barn i behov av stöd. Poli-
tiska mål har antagits med bl.a. tydlig inriktning på att samverkan ska ske genom att gemen-
samma, tidiga och förebyggande insatser ska prioriteras. Detta bedöms skapa en tydlig 
gemensam utgångspunkt för samverkan. De samverkansforum som finns idag visar att sam-
verkan även sker med andra myndigheter och organisationer. En särskild satsning har inletts 
genom projektet SamTidigt för att stärka samverkan.  
 
Roll- och ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och skola upplevs på övergripande nivå 
vara tydlig. I det konkreta samverkansarbetet pekar granskningen emellertid på att det finns 
otydligheter och brister. Exempelvis anser socialtjänsten att orosanmälningar kommer in för 
sent. Skolorna å sin sida upplever att då socialtjänsten har påbörjat sitt arbete har skolorna 
liten möjlighet till information och insyn. Vidare framkommer att det finns en upplevd diskre-
pans mellan det som förväntas av respektive organisation och de insatser som kan ges vilket 
skapar otydlighet kring förväntningarna.  
 
Utvalda skolorna arbetar ändamålsenligt med att identifiera och ge stöd till barn och unga 
som riskerar att inte kunskapskraven, har andra svårigheter i sin skolsituation eller uppvisar 
normbrytande beteende. Skolorna arbetar i enlighet med lagkraven aktivt med att erbjuda 
individanpassade insatser och stöd. Skolor arbetar också aktivt för att främja likabehandling 
och motverka mobbing. Det förebyggande gemensamma arbetet mellan socialtjänst och sko-
la upplevs ha fungerat bättre för några år sedan jämfört med idag.  
 
Uppföljning av genomförda insatser sker främst individbaserat. Utvärdering genomförs dock 
av mer specialinriktade satsningar såsom exempelvis Västbus och SamTidigt. Rapportering 
av väsentliga händelser sker till de politiska nämnderna men bedöms kunna utvecklas och 
formaliseras. Det saknas en strukturerad uppföljning av hur väl samverkan mellan nämnder-
na fungerar samt av de samverkansforum som finns etablerade.  

Utifrån granskningen har vi identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: 

Ø Då det antagits gemensamma politiska mål om en effektiv samverkan och prioritering 
av tidiga och förebyggande insatser till barn och ungdomar är det viktigt att nämnder-
na tillser att målen implementeras på alla nivåer i verksamheten. Nämnderna bör 
också följa upp att det praktiska samverkansarbetet fungerar väl. Tillit och respekt 
mellan verksamheterna och de olika professionerna bör vara en viktig utgångspunkt 
för samverkan.  

Ø Det pågående arbetet med att revidera och fasställa rutiner för samarbete mellan so-
cialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen är viktigt och bör prioriteras. Sam-
arbetsrutiner är en viktig utgångspunkt i alla samverkan och det är viktigt att rutinerna 
godkänns och antas av båda förvaltningarna samt sedan implementeras i verksamhe-
terna.  

Ø Kunskapen om roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnderna samt verksamheter-
nas olika uppdrag bör stärkas. Exempelvis bör det inte finnas några otydligheter kring 
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vilka insatser som socialtjänsten och skolan vardera ansvarar för. Idag saknas i viss 
mån tillit och förtroende i samverkansarbetet mellan skola och socialtjänst och detta 
bör stärkas.  

Ø Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder är en målgrupp som särskilt 
uppmärksammas i granskningen. Roll- och ansvarsfördelningen i samverkan upplevs 
vara otydlig för målgruppen. Alla barn och unga bör ges lika villkor och nämnderna 
bör överväga hur uppmärksammade brister kan åtgärdas.  

Ø Insatser bör vidtas för att stärka det förebyggande gemensamma arbetet mellan soci-
altjänst och skola. Att ge tidiga och förebyggande insatser är av stor betydelse för att 
lyckas med arbetet med barn och unga på lång sikt och ge dem goda uppväxtvillkor. 
Att ha ett gemensamt förebyggande arbete är också viktigt för kommunen ur ett kost-
nadsperspektiv och för att i möjligaste mån undvika vård- och institutionsplaceringar.  

Ø Barn- och utbildningsnämnden bör överväga att fastställa rutiner för hur incidenter 
och händelser rörande mobbing ska sammanställas och rapporteras till nämnden. 
Detsamma gäller socialnämnden och de händelser rörande barn och unga som inte 
omfattas av Lex Sarah.   

Ø Nämnderna bör tillse att det finns system för uppföljning och utvärdering av hur sam-
verkan fungerar i praktiken och identifierade förbättringsområden bör strukturerat tas 
tillvara för att förbättra samverkansarbetet. Utvärderingen bör även omfatta de etable-
rade samverkansforumen. Det är också av största vikt att alla former av samverkan 
dokumenteras.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
För att motverka att barn och ungdomar far illa och utvecklar en social problematik som vux-
na krävs tidiga och förebyggande insatser. Ansvaret för att så sker återfinns både i skolla-
gen, hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Myndigheterna har en skyldighet att 
samverka. I socialtjänstlagen 5 kap, 1a § framgår det att ”socialnämnden skall i frågor som 
rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer 
och andra som berörs. (…) Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd”. 
Detta framgår även i hälso- och sjukvårdslagen 2f §.  
 
I skollagen finns det reglerat hur skolorna ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd. I 
skollagen 3 kap. § 3 framgår det bland annat att alla barn och elever ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  
 
I skollagen 3 kap. § 8-9 framgår det att om det framkommer att det kan befaras att en elev 
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. 
Rektorn ska se till att elevens behov skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 
utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elev-
hälsan och om en utredning visar att en elev är i behov av stöd ska han eller hon ges sådant 
stöd. Därefter ska ett åtgärdsprogram upprättas.  
 
Öckerö kommun har sökt medel via ESF-rådet för att starta ett EU-finansierat projekt till-
sammans med flera andra kommuner inom GR. Projektet heter Sam Tidigt och syftar till att 
stärka samverkan mellan skola och socialtjänst.  
 
Revisorerna har i samband med årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är väsent-
ligt att under 2012 genomföra en granskning av hur socialnämnden och barn- och utbild-
ningsnämnden samverkar kring barn i behov av särskilt stöd samt hur målgrupper identifie-
ras och insatser utformas. 

2.2. Syfte och avgränsning 
Syftet är att granska hur socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samverkar kring 
barn i behov av särskilt stöd så att de får det stöd de har rätt till samt så att de samlade re-
surserna används på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Granskningen omfattar den samverkan som sker avseende barn och elever i för- och grund-
skola. De skolor som valts ut för fördjupad granskning är Brattebergskolan och Bergagårds-
kolan. Val av skolor har skett i samråd med de förtroendevalda revisorerna. 

2.3. Revisionsfrågor 
De revisionsfrågor som legat till grund för granskningen framgår av bilaga 1. 

2.4. Metod 
Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Intervjuer har genom-
förts med: 
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� Barn- och utbildningsnämndens presidium  
� Socialnämndens presidium  
� Skolchef  
� Socialchef  
� 2 enhetschefer på socialtjänsten 
� 6 handläggare inom socialtjänsten med inriktning på arbete med barn och unga  
� Rektor på Brattebergskolan 
� Elevhälsan på Brattebergskolan 
� 3 pedagoger på Brattebergskolan 
� Rektor på Bergagårdskolan 
� Elevhälsan på Bergagårdskolan 
� 3 pedagoger på Bergagårdskolan 

2.5. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. I följande stycken presenteras de revisionskriterier som 
utgör grund för granskningen. 

2.5.1. Socialtjänstlagen 
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 1 § ska socialnämnden med särskild uppmärksamhet följa 
utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling. Social-
nämnden ska också samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det är socialnämnden som aktivt 
ska verka för att samverkan kommer till stånd. 

2.5.2. Skollagen 
I skollagen 2 kap. 25 § framgår att det ska finnas en ”elevhälsa” på skolor som omfattar me-
dicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevernas utveckling 
mot utbildningens mål ska stödjas. 
 
Enligt skollagen 3 kap. 7 -10 §§ ska det anmälas till Rektorn om det befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektorn ska se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges 
särskilt stöd. Av detta åtgärdsprogram ska det framgå vilka behoven är och hur de ska tillgo-
doses, samt hur de ska utvärderas. Åtgärdsprogrammet ska beslutas av Rektorn. Det sär-
skilda stödet ska ges i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås. 
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3. Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd 
I följande kapitel beskrivs de mål, riktlinjer, satsningar och forum som finns för samverkan 
mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och övriga relevanta aktörer kring 
barn i behov av särskilt stöd. Avsnittet innefattar också en redogörelse för hur roll- och an-
svarsfördelningen och samverkan upplevs fungera i praktiken.  

3.1. Politiska mål rörande samverkan  
Öckerö kommun har fasställt ett antal politiska mål som rör barn och unga i behov av särskilt 
stöd samt samverkan kring målgruppen.  
 
Av de kommunövergripande målen för mandatperioden 2011-2014 framgår att: 

- Alla elever ska få god pedagogisk undervisning och förutsättningar att uppnå kun-
skapsmålen.  

- Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemen-
samma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och förbättras  

 
I enlighet med Öckerömodellen har kommunfullmäktige brutit ner de övergripande målen och 
givit barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden uppdrag för verksamhetsåret 2012. 
Av kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden framgår bland annat att 
nämnden har i uppgift att: 
 

- Ha ett särskilt ansvar för barn/elever i behov av stöd 
- Aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet 

och främja likabehandling 
- Systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning 
- Stödja elevens lärande och sociala utveckling 

 
Av kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden framgår bland annat att nämnden har i 
uppgift att: 
 

- Ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, 
ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. 

- Utreda och fatta beslut om insatser 
- Utföra psykosocialt behandlingsarbete 
- Ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövande vid mottagande av ensam-

kommande flyktingbarn 
 
Av uppdragen från kommunfullmäktige framgår även ett antal mål och satsningar. Bland 
dessa framgår bland annat att utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras 
genom att det gemensamma arbetet kring tidiga, förebyggande insatser prioriteras.  Detta 
skall ske genom att nämnderna tillsammans ska ansöka om att delta i projektet SamTidigt för 
att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. 

3.2. Västbus 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet har sedan 2005 fastställda gemensamma 
riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och 
social problematik. Riktlinjerna benämns Västbus. Ett av de mest centrala inslagen i Västbus 
är kravet på att få till stånd bättre samverkan mellan berörda verksamheter och organisatio-
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ner. Enligt Västbus har Socialnämnden ett ansvar att initiera samarbete utifrån en preciserad 
samverkansmodell, vilken åskådliggörs i bilaga 2. 
 
Av samverkansmodellen framgår att samverkan inleds med ett nätverksmöte. Mötet syftar till 
att skapa en gemensam helhetsbild, klargöra barnets/familjens resurser och behov, koppla 
resurser till behoven, upprätta en gemensam handlingsplan samt tydliggöra ansvarsområ-
den. Berörda parter ska prioritera inbjudan och mötet ska ske inom 3 veckor. Utifrån nät-
verksmötet ska en gemensam skriftlig handlingsplan upprättas. Av handlingsplanen ska det 
framgå en tydlig ansvars- och kostnadsfördelning samt hur uppföljning avhandlingsplanen 
ska ske.  
 
I riktlinjerna tydliggörs rutinerna för de olika verksamheternas samverkans- och informations-
skyldighet. Enligt riktlinjerna har verksamheterna en skyldighet att informera sina samver-
kanspartners om förändringar som påverkar förutsättningar för samverkan. Gemensam kom-
petensutveckling mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri ska årligen ske 
med gemensamt innehåll för hela Västra Götaland.  
 
Enligt intervjuerna med handläggare och enhetschefer inom socialtjänsten upplevs Västbus 
vara ett viktigt verktyg för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Av riktlinjerna fram-
går vem som ska göra vad och därmed ger Västbus förutsättningar för en effektiv process i 
individärenden menar de intervjuade. Det upplevs även positivt att nätverksmötet och vilka 
parter som kallas struktureras efter varje individs behov.  
 
Av intervjuer med elevhälsoteamen på utvalda skolor framkommer att flera har arbetat enligt 
riktlinjerna och deltagit vid nätverksmöten. Personal från elevhälsoteamen menar att riktlin-
jerna är tydliga och att nätverksmöten är ett bra forum för samverkan med BUP och social-
tjänst. Synpunkter framförs dock på att nätverksmötena borde föranledas av en bättre plane-
ring av de inblandade aktörerna.  

3.3. SamTidigt 
Som nämnts inledningsvis i föreliggande rapport är SamTidigt ett samverkans- och metodut-
vecklingsprojekt för socialtjänst och skolor i åtta kommuner inom Göteborgsregionen. Projek-
tet finansieras via medel från ESF, pågår mellan 2012-2014 och riktar sig mot pojkar och 
flickor i utsatta miljöer.  
 
I den inledande fasen av projektet har ett team på ca 10-15 personer satts samman i varje 
kommun. Teamen utgör pilotverkstäder och består av representanter från skola samt individ- 
och familjeomsorg. Varje pilotverkstad jobbar med ett tiotal barn och ungdomar i metodut-
vecklingsarbete.  Arbetet i pilotverkstäderna ska leda till framtagande av verksamma strate-
gier och metoder som sedan kan implementeras på ett större antal barn och unga i utsatta 
miljöer. Under senare delen av projektet kommer arbetet att utökas och totalt beräknas pro-
jektet engagera ca 100 medarbetare. Metodutvecklingsarbetet kommer parallellt att riktas till 
ca 10 barn/ungdomar i behov av insatser. 
 
Under den senare delen av projektet kommer arbetet inriktas på implementering av framtag-
na metoder i den ordinarie verksamheten. Enligt tid- och aktivitetsplanen ska implemente-
ringsfasen vara slutförd 2013-12-31. Projektet kommer kontinuerligt att utvärderas efter en 
särskild modell framtagen gemensamt för GR. Utvärderingen kommer genomföras av en 
extern utvärderare.   
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Öckerö kommun har beslutat att under den första tiden av projektet inrikta arbetet mot barn 
med föräldrar med psykosocial problematik. Vilken/vilka målgrupper som ska ingå i den se-
nare delen av projektet framgår inte av intervjuer eller granskade dokument. 
 
Av intervjuer med socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens presidium framkom-
mer att projektet SamTidigt utgör en viktig del i grunden för samverkan kring barn i behov av 
särskilt stöd inom Öckerö kommun.  
 
Av intervjuerna framgår att Öckerö kommun till viss del inledde arbetet med SamTidigt innan 
kommunen beviljades medel från ESF genom pilotprojekt i två ärenden.  

3.4. Rutiner för samarbete mellan socialtjänsten och Barn och utbildningsförvalt-
ningen 

Det finns framtagna rutiner för samarbetet mellan socialtjänsten och Barn- och utbildnings-
förvaltningen. Rutinerna har dokumenterats skriftligt och omfattar hur samarbetet ska ske 
mellan skola och socialtjänst i ärenden rörande barn och unga. Av rutinerna framgår också 
information om den anmälningsskyldighet som omfattar all personal som arbetar med barn 
och ungdomar samt hur och på vilket sätt anmälan ska göras. Rutinerna är daterade juni 
2010 men är under revidering enligt uppgift från berörda chefer inom socialförvaltningen. Det 
framgår heller vilka instanser som godkänt dokumentet och om detta accepteras av både 
skola och socialtjänst. Ingen av de intervjuade handläggarna inom socialtjänsten eller peda-
gogerna på skolorna framhåller kännedom om rutinerna eller att de används i det konkreta 
samverkansarbetet.    

3.5. Övriga forum för samverkan 
Samverkan mellan nämnderna 
Av intervjuerna framkommer att ordförande för socialnämnden och ordförande för barn och 
utbildningsnämnden träffas två till fyra gånger per år. Vid dessa möten deltar även förvalt-
ningscheferna. Mötena är informella och syftar till att stämma av verksamheten. De båda 
presidierna framhåller att då Öckerö är en liten kommun sker spontana träffar oavbrutet 
nämnderna emellan och att detta måste ses som en viktig del av samverkan. Detta gäller 
även förvaltningscheferna. Vad som framkommer vid de spontana träffarna dokumenteras 
inte.                                                                                                                                                                                
 
NOSAM 
Av intervjuerna framkommer att samverkan kring barn i behov av stöd sker på möten inom 
ramen för NOSAM, Närområdessamverkan på kommunal nivå. NOSAM utgör en av tre nivå-
er inom Ledningsgruppen för samverkan (LGS) mellan primärvård, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset och kommunerna Härryda, Mölndal, Partille, Göteborgs stad och Öckerö. Samver-
kansorganisationen gäller från 2011 och syftet är att skapa och kontinuerligt utveckla vård-
kedjor/processer utan avbrott. NOSAM består av chefer från olika verksamheter som har fullt 
mandat att i samverkan besluta och verkställa de avtal och överrenskommelser som arbetats 
fram inom LGS.  
 
Ungdomsgruppen 
Av intervjuerna framkommer att det inom Öckerö finns en Ungdomsgrupp som utgår från 
Rådet för hälsa och trygghet. Gruppen är ett samverkansnätverk mellan socialtjänst, skola 
samt kultur och fritid. Gruppen träffas fem gånger under vårterminen och fyra gånger under 
höstterminen. Även polismyndigheten finns representerade i gruppen. Ungdomsgruppens 
uppdrag är att genomföra tidiga samverkande insatser och hitta de ungdomar som behöver 
stöd. Fokus har riktats mot polisens arbete i skolorna och en handlingsplan har tagits fram 
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för arbetet. Polisen har haft olika teman exempelvis kring alkohol och mopedkörning.  Fokus 
har även legat på det drogförebyggande arbetet. 
 
 
Ö-kuratorerna  
Av intervju med skolkurator på elevhälsan framkommer att Ö-kuratorerna är ett nätverk för 
samtliga kuratorer i kommunen. I nätverket ingår vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar, sko-
la och BUP. Gruppen träffas ett par gånger per termin. Agendan bestäms från gång till gång 
och ibland genomförs studiebesök.  
 
Tottegruppen  
Vid intervjuer med enhetschefer för socialtjänsten framkommer att det finns ett särskilt sam-
verkansforum för att uppmärksamma barn till föräldrar med psykisk sjukdom, Tottegruppen. I 
gruppen finns representanter från skola, socialtjänst, öppenvårdspykiatri och primärvård. 
Tottegruppen träffas en gång per termin.  
 
Skärgårdpsykologerna  
Av intervjuerna med elevhälsoteamen framkommer att det även finns ett särskilt forum för 
skolpsykologerna i kommunen. Syftet med gruppen är att psykologerna ska lära känna var-
andra. Gruppen träffas en till två gånger per termin. Agendan bestäms från gång till gång. 
Mötena dokumenteras inte.  
 
 
Samverkan med skolkuratorer 
Av intervjuerna framgår att socialtjänsten har regelbundna träffar med skolkuratorerna ca 4 
gånger per år. Vid dessa träffar kan handläggarna på socialtjänsten konsultera kuratorerna 
kring såväl enskilda individärenden som kring generella rutiner.  
 

3.6. Samverkan i praktiken 

3.6.1. Roll och ansvarsfördelning 

Nämndsnivå 
Av granskningen framkommer att roll- och ansvarsfördelningen på nämndsnivå upplevs som 
tydlig. Av intervjuerna med nämndspresidierna framgår från båda håll att målbild och vision 
kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd är samstämmigt mellan nämnderna. Social-
nämndens presidium hänvisar till socialtjänstlagen och menar att det definieras i lagtext vil-
ken roll socialtjänsten ska spela i samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Enligt soci-
alnämndens presidium har skolan ansvar för barn och unga under dagen och socialtjänsten 
ansvarar för barnet utanför skoltid.  
 
Även vid intervju med barn- och utbildningsnämndens presidium framhävs lagtexter som 
tydliga vägvisare avseende roll- och ansvarsfördelningen. Även elevhälsoplanen framhävs 
vid intervjun som ett dokument där det tydligt definieras vilka roller och ansvar skolpersonal 
har i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
 
Barn och utbildningsnämndens presidium framhåller att det finns ett dilemma kopplat till att 
bibehålla en god kontakt med föräldrarna då socialtjänsten involveras i ett ärende. I många 
fall prioriteras ofta ett gott samarbete med föräldrarna. Detta, menar presidiet kan vara en 
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anledning till att socialtjänsten ibland upplever att ärenden anmäls för sent och önskar att 
skolan hade anmält ärendet tidigare.  

Förvaltningsledning  
Även skolchef och socialchef menar att roller och ansvar är tydligt definierade i lagtext. Efter 
att en anmälan gjorts till socialtjänsten fattar socialtjänsthandläggarna beslut om och vilka 
insatser som är aktuella. På nätverksmöten inom Västbus är det den sammankallande par-
ten som har ordförandeskapet. Det framkommer dock vid intervjuerna att roll och ansvarsför-
delningen för barn med neuropsykiatriska funktionshinder har varit otydlig. Inom ramen för 
SamTidigt kommer därför utbildningsinsatser att sättas in som riktar sig till skola och social-
tjänst i syfte att kunna möta målgruppen på ett bättre sätt. Behandlingsenheten har förstärkt 
med två tjänster som har specifik kompetens kring neuropsykiatriska funktionshinder och ska 
jobba mot ungdomar och barn som har behov.  
 
Socialchefen och skolchefen menar att samverkan i stort fungerar bra. På ledningsnivå finns 
en tydlig samsyn kring hur det samverkande arbetet bör ske. Det kan dock finnas en svårig-
het, menar cheferna, att sprida samsynen så att den genomsyrar hela verksamheten.  
 
Vid intervjuer med socialchef och skolchef framhävs den informella samverkan som mycket 
viktigt i arbetet. Socialchef och skolchef är placerade nära varandra i ett kontorslandskap 
vilket skapar en naturlig dialog.  

Socialtjänst 
Det framkommer vid intervjuerna med socialtjänsthandläggarna att det upplevs finnas en 
diskrepans mellan vad som förväntas av socialtjänsten respektive skolan och de insatser 
som kan ges. Vidare framhåller socialtjänsthandläggarna att orosanmälningar ofta kommer in 
för sent till socialtjänsten och att elevhälsan i det läget upplever att de inte har fler insatser att 
ge. Otydligheterna leder till att skola och socialtjänst får orimliga förväntningar på varandra.  
 
Av intervjuer med handläggare och enhetschefer inom socialtjänsten framkommer en enad 
åsikt om att det saknas tydliga riktlinjer för samverkan med skolan. De uttrycker att skolchef 
och socialchef behöver anta en enad vision för arbetet kring barn i behov av stöd. I dagsläget 
upplever de intervjuade att det finns förutsättningar för samverkan men att det i realiteten inte 
fungerar. De menar att samverkan fungerade bättre under den tid då en resursskola fanns 
och då en särskild tjänst med ansvar för samverkan samfinansierades av båda nämnderna 
vilket bedömdes underlättade det samlade arbetet.  
 
Det framkommer av intervjuerna att flera upplever att det saknas ett organiserat fältarbete 
mellan skola och socialtjänst. Detta skulle behövas, menar de intervjuade, då det inom 
kommunen finns många barn och ungdomar som kommer i kontakt med droger och alkohol. 
I Öckerö kommun har kultur- och fritidnämnden ansvaret för fältarbetet där socialtjänsten 
harmöjlighet att bistå.  

Skola 
Av intervjuer med elevhälsoteamen framkommer att elevhälsan upplever att de enbart har en 
informerande roll i samverkan med socialtjänsten. Vid möten med socialtjänsten ger elevhäl-
san information om skolsituationen för den elev mötet berör men dialog om vidare utveckling 
eller återkoppling efter mötet lämnas inte från socialtjänsten.   
 
Av intervjuer med representanter för elevhälsoteamen och pedagoger framkommer att sam-
verkan med socialtjänst och BUP upplevs som en envägskommunikation. Skolan får i upp-
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drag att fylla i formulär med information om aktuell elev men får sällan återkoppling. Det upp-
levs svårt att hantera olika situationer med den aktuella eleven eftersom varken socialtjänst 
eller BUP återkopplar information om vad som händer med eleven. Detta är en följd av sek-
retesslagen men skolpersonalen menar att det skulle vara bra med tips och råd om hur de 
ska agera i olika situationer som kan uppstå. Det är av vikt för att kunna förstå eleven menar 
pedagogerna.  
 
Vid bergagårdsskolan upplever personalen att de sällan ges gehör för förslag om förbätt-
ringsåtgärder. Vid intervjuerna framkommer att delar av skolpersonalen upplever att det inte 
finns någon förtroendefull kommunikation mellan skola, förvaltning och nämnd. 

3.7. Vår bedömning 
Vår bedömning är att nämnderna på flera plan samverkar kring barn i behov av stöd. Politis-
ka mål har antagits med bl.a. tydlig inriktning på att samverkan ska ske genom att gemen-
samma, tidiga och förebyggande insatser ska prioriteras. Vår bedömning är att detta skapar 
en tydlig gemensam utgångspunkt för samverkan. De samverkansforum som finns idag visar 
att samverkan även sker med andra myndigheter och organisationer vilket bedöms vara po-
sitivt.      
 
Granskningen visar att roll- och ansvarsfördelningen på övergripande nivå upplevs vara tyd-
lig mellan nämnderna. I det konkreta samverkansarbetet pekar granskningen emellertid på 
att det finns otydligheter och brister. Exempelvis anser socialtjänsten att orosanmälningar 
kommer in för sent. Skolorna å sin sida upplever att då socialtjänsten har påbörjat sitt arbete 
har skolorna liten möjlighet till information och insyn. Vår bedömning är att implementeringen 
av de politiska och gemensamma målsättningarna har brustit och att denna bör stärkas och 
utvecklas. För att samverkan ska fungera väl bör nämnderna tillse att de gemensamma må-
len implementeras på alla nivåer i verksamheten och att strategier etableras för att möjliggö-
ra att det konkreta samverkansarbetet fungerar väl.  
 
Det finns framtagna rutiner för samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och utbildnings-
förvaltningen, vilka bedöms utgöra en bra grund för att skapa en god samverkan. Rutinerna 
är emellertid under revidering och det är oklart om de accepterats och antagits av både soci-
altjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen. Vi anser att nämnderna bör prioritera att 
revideringen av rutinerna färdigställs och att rutinerna sedan antas av båda förvaltningarna 
och implementeras i verksamheterna.    
 
En viktig del i att skapa väl fungerande samverkansformer bör vara etablerande av kunskap 
om respektive organisations och nämnds uppdrag. Granskningen visar att det finns en upp-
levd diskrepans mellan det som förväntas av respektive organisation och de insatser som 
kan ges vilket skapar otydlighet kring förväntningarna. Vår bedömning är att roll- och an-
svarsfördelningen bör tydliggöras i detta avseende och nämnderna bör tillse att respektive 
organisations uppdrag tydliggörs. 
 
Granskningen pekar på att roll och ansvarsfördelningen i samverkan upplevs ha varit särskilt 
otydlig avseende barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta är enligt vår 
bedömning en brist och åtgärder bör vidtas för att stärka och utveckla stödet och insatserna 
till denna målgrupp.   
 
Granskningen visar att en särskild satsning inletts genom projektet SamTidigt i syfte att stär-
ka samverkan, vilket bedöms vara positivt. Öckerö har i den inledande fasen av projektet valt 
att rikta sig till en avgränsad målgrupp och ett begränsat antal deltagare. Vår bedömning är 
att det på sikt är viktigt att nämnderna utvecklar verksamheten utifrån den kontinuerliga ut-



 
 
 

13 

värderingen av projektet och de förbättringsområden som uppmärksammas. Nämnden bör 
aktivt följa det arbete som bedrivs och de resultat som uppnås för att tillse att de satsade 
resurserna används på ett ändamålsenligt sätt.    
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4. Stöd och insatser till barn i behov av särskilt stöd 
I följande avsnitt beskrivs barn- och utbildningsnämndens och utvalda skolors arbete med 
stöd och insatser till barn i behov av särskilt stöd. Arbetet är reglerat i skollagen. Endast en 
liten andel av de elever som har särskilt stöd i skolan har behov av insatser från socialtjäns-
ten.   

4.1. Elevhälsoplan 2011-2014 
Öckerö kommun har antagit en elevhälsoplan för perioden 2011-2014. Syftet med Elevhäl-
soplanen är att alla som arbetar i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska kän-
na till ansvarsfördelning, möjligheter till stödfunktioner, rutiner samt skollagens krav för att 
trygga rätten till en likvärdig lärandemiljö för barn och elever. Särskild tyngdpunkt ska läggas 
vid att arbeta med de barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. I Elevhälsoplanen 
tydliggörs ansvaret för respektive funktion såsom rektor, lärare, elevhälsoteam, specialpeda-
gog, psykolog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, logoped och studie- och yrkesvägleda-
re.   
 
Rektor är ytterst ansvarig för att fatta beslut om att en utredning genomförs när det finns sig-
naler om att en elev behöver särskilt stöd för att nå målen. Under utredning ska samråd ske 
med personal från elevhälsan, om det inte anses uppenbart obehövligt. Lärare har ansvar för 
att uppmärksamma och anmäla till rektor om det finns elever som uppvisar svårigheter. Lära-
ren ansvarar också för att vid behov upprätta åtgärdsprogram. I Elevhälsoplanen fastslås en 
särskild arbetsgång som ska följas i enskilda elevärenden, vilken närmare beskrivs i bilaga 3. 
Elevhälsoteamet har ansvar för att arbeta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande syn-
sätt i syfte att stödja elevers utveckling mot kunskapsmålen i samverkan med rektor. Av 
elevhälsoplanen framgår att specialpedagoger utifrån uppgifter om elevens hälsa, sociala 
situation och övriga kartläggningar ska bedöma och planera hur elevens problem bäst ska 
mötas i undervisningen. 
 
Av intervjuerna med pedagogerna på de två utvalda skolorna framkommer att få känner till 
innehållet i Elevhälsoplanen.   

4.2. Förebyggande insatser 
Av intervjuerna framgår att socialtjänstens förebyggande arbete för barn och unga till stor del 
sker i samarbete med skolan och kuratorerna. Rutiner finns upprättade som beskriver hur 
kommunikationen ska gå till och hur orosanmälningar som skolorna har möjlighet att göra 
ska hanteras. Av intervjuerna framkommer synpunkter på att samarbetet med skolorna har 
fungerat bättre tidigare år och att kontakten kan utvecklas och effektiviseras.  
 
Av intervjuerna framkommer att behandlingsenheten bjuds in till föräldraträffar på skolorna 
och har då möjlighet att informera förebyggande om sin verksamhet. Flera av de intervjuade 
framför att detta bidragit till att kontakten mellan skolan, föräldrar och socialtjänst främjas. 
Behandlingsenheten erbjuder också möjlighet till föräldrastöd i form av samtal. Samtalsstö-
det syftar till att verka förebyggande och ska stärka föräldrarna i föräldrarollen. Samtalen 
erbjuds under en begränsad tid och dokumenteras inte.  
 
Av kommunens Elevhälsoplan framgår att lärarna har ansvar för att ett förebyggande arbete 
bedrivs inom ramen för undervisningen och för elevers kunskapsutveckling, trivsel och socia-
la utveckling. Vidare har skolkuratorerna ansvar för att genomföra förebyggande och hälso-
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främjande arbete genom insatser i skolmiljön samt erbjuda stödjande individuella samtal. 
Kuratorn slussar vid behov vidare till exempelvis socialtjänsten eller barn- och ungdomspsy-
kiatrin.  

4.3. Brattebergskolan 

4.3.1. Stöd och insatser till barn i behov av särskilt stöd 
Arbetet med att identifiera barn i behov av särskilt stöd sker dels inom ramen för undervis-
ningen, bl.a. genom nationella prov. Vid övergång från årskurs 6 till årskurs 7 finns också 
etablerade rutiner för att följa upp och förbereda för de elever som sedan tidigare har uppvi-
sat svårigheter eller inte uppnått kunskapskraven.  
 
För de elever som befaras att inte nå kunskapsmålen genomförs enligt riktlinjerna i elevhäl-
soplanen en pedagogisk kartläggning i samarbete med skolans specialpedagoger. Av inter-
vjuerna med pedagogerna på Brattebergskolan framkommer att stöd och insatser anpassas 
efter den enskilde elevens behov. Pedagogerna arbetar för att anpassa såväl arbetsmateria-
let som undervisningssituationen. Kompetensutveckling har anordnats för personalen för att 
kunna möta specifika behov exempelvis hos barn och unga med Thorettes syndrom. Arbetet 
med att ge stöd och insatser till elever i behov av särskilt stöd sker i samarbete mellan peda-
goger, specialpedagoger och elevhälsoteamet. Av intervjuerna framkommer att samarbetet 
kring barn i behov av särskilt stöd i vissa fall bedöms kunna utvecklas, exempelvis avseende 
ansvarsfördelningen mellan olika funktioner. Pedagogerna framför att de ekonomiska resur-
serna ibland begränsar det stöd som kan ges, exempelvis kan dator och I-pad vara ett bra 
verktyg för elever med dyslexi men möjlighet att erbjuda det som arbetsverktyg finns inte 
alltid. Vid skolan finns också 5-6 resurspedagoger som kan ge stöd till elever med behov.   
 
Av intervjuerna framgår att pedagogerna även arbetar aktivt med de elever som uppvisar ett 
normbrytande beteende. Någon gemensam definition av vad som avses med normbrytande 
beteende finns inte. Enligt pedagogerna ska en incidentrapport upprättas om en elev uppvi-
sar normbrytande beteende och överlämnas till rektor och klassföreståndare. Samtal med 
eleven sker också. Av intervjuerna med pedagogerna framkommer att det upplevs finnas en 
samsyn mellan pedagogerna kring vilket beteende som kan accepteras och inte.   
 
Elevernas närvarostatistik följs kontinuerligt upp för att tidigt kunna upptäcka ogiltig frånvaro. 
Särskild utredning tillsätts om en elev har över 15 % frånvaro per termin. Om frånvaron befa-
ras bero på utsatthet kontaktas rektor och elevhälsan. Pedagogerna uppger också att de för 
samtal med föräldrar och vid behov görs en så kallad orosanmälan.  
 
På Brattebergskolan finns två elevhälsoteam som samlat benämns Brattehälsan. Till elev-
hälsoteamen finns även skolpsykologer knutna. Elevhälsoteamens uppdrag är att skapa en 
gynnsam arbetsmiljö och förutsättningar för alla elever att nå målen. Av intervjuerna fram-
kommer att elevhälsoteamen träffas regelbundet en gång per månad. Vid dessa möten dis-
kuteras utvecklingen på skolan samt eventuella särskilda fall eller incidenter som inträffat. 
Elevhälsoteamen arbetar även förebyggande och erbjuder stöd till pedagogerna genom bl.a. 
handledning och konsultation.  
 
På Brattebergskolan anordnas specialinriktade insatser till de elever som har behov av extra 
stöd i skolarbetet via den så kallade Studiegården. Av intervjuerna framkommer att undervis-
ningen i Studiegården anpassas individuellt efter elevens behov och möjlighet finns att er-
bjuda olika undervisningsformer. Studiegården riktar sig till de elever som är i behov av sär-
skilt stöd men är också öppen för de elever som tillfälligt har behov av extra stöd eller har 
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hög frånvaro. Deltagandet är frivilligt. Den utvärdering som genomförts av Studiegården visar 
att eleverna är nöjda med det stöd och de insatser som ges. En annan insats som genom-
förts i projektform och riktats till barn i behov av extra stöd är ”Bonustid”. Insatsen innebär att 
elever på frivillig basis erbjudits möjlighet att få stöd och hjälp med läxor och skolarbete utan-
för skoltid på en särskild avsatt tid. Av intervjuerna framkommer att det ibland kan finnas svå-
righeter att få eleverna motiverade att delta i insatserna på grund av att de upplever sig sär-
behandlade. 

4.3.2. Arbetet för att motverka mobbing och kränkande särbehandling 
Brattebergskolan har antagit en Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande särbehandling och 
mobbing. Av planen framgår att alla yrkeskategorier på skolan har ett gemensamt ansvar för 
likabehandlingsarbetet men att rektor ytterst är ansvarig för att planen följs. Visionen är att 
alla elever ska kunna gå igenom utbildningen utan att bli diskriminerade, kränkta eller be-
gränsade på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religionstillhörighet 
eller funktionshinder. Målet är att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
Varje arbetslag ska årligen i juni vid särskilda utvärderingsdagar se över och revidera planen.   
 
Av likabehandlingsplanen framgår de rutiner som ska tillämpas vid utredning efter att en elev 
utsatts för kränkande behandling. En särskild blankett fylls i av berörd personal som lämnas 
till rektor. Blanketten innefattar en beskrivning av händelse, åtgärder som hittills vidtagits 
samt förslag till ytterligare åtgärder. I planen beskrivs också ett antal främjande insatser. Bl.a. 
temadagar såsom exempelvis FN-dagen i syfte att öka elevernas kunskaper kring bland an-
nat FN:s barnkonvention. ”Brattebergskolans bästa kompis” är en annan främjande insats 
och erbjuds som individuellt val för eleverna. Insatsen anordnas av kuratorerna. Inom ramen 
för ”Brattebergskolans bästa kompis” genomförs gemensamhetsskapande aktiviteter. 
 
På skolan finns en arbetsgrupp, vuxenstödjarna, bestående av pedagoger samt representan-
ter från lokalvården, bamba, fritid och elevhälsan. Gruppen leds av rektor och har som upp-
gift att leda och utveckla likabehandlingsarbetet på skolan. På skolan finns också rastvärdar 
som ska verka för upprätthållande av trivsel på skolan.  

4.4. Bergagårdskolan 

4.4.1. Stöd och insatser till barn i behov av särskilt stöd 
 
Elevhälsan på Bergagårdskolan består av rektor, två specialpedagoger, logoped, kurator, 
psykolog och skolhälsovård (sjuksköterska och skolläkare). Rektorn är även chef för den 
centrala elevhälsan på Öckerö och har i dagsläget en tillförordnad tjänst som rektor på Ber-
gagårdsskolan. De två specialpedagogerna är nya i sina roller och har tidigare arbetat som 
ordinarie pedagoger på skolan. Specialpedagogerna tillträdde sina tjänster i januari 2012. 
Bergagårdsskolan har haft tre olika specialpedagoger de senaste tre åren och vakant tjänst 
stor del av 2011. I samband med tillträdet har specialpedagogerna inlett ett arbete med ruti-
ner för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska fungera. Elevhälsoteamet träffas en 
gång i veckan, då deltar rektor, specialpedagoger och skolhälsovård. Varannan vecka för-
stärks elevhälsan med logoped, kurator och psykolog. 
 
Av intervjuerna framkommer att arbetet med att identifiera barn i behov av särskilt stöd på 
Bergagårdsskolan sker i den dagliga undervisningen. Det uppges vara en viktig del av lärar-
yrket att uppmärksamma barn som är i behov av särskilt stöd. Enligt de intervjuade visar det 
sig ofta redan tidigt vilka elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen.  
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Av intervjuer med pedagoger och specialpedagoger samt av de rutinbeskrivningar som finns 
framtagna framkommer att insatser för barn i behov av stöd sker på tre nivåer. Nivå ett infal-
ler då pedagogen uppmärksammat problem eller bekymmer med en elev. Kontakt tas då 
med föräldrar och åtgärdsprogram upprättas.  
 
Om eleven fortsatt har svårigheter tas ärendet upp i respektive arbetslag och åtgärder såsom 
omfördelning av resurser eller gruppindelning vidtas. En utveckling av åtgärdsprogrammet 
görs i detta läge, nivå två. Pedagogerna menar att då ledningsfunktionen på skolan inte har 
varit stabil under de senaste åren har arbetslagen utvecklats till en viktig källa för erfaren-
hetsutbyte och hantering av olika ärenden. 
 
I de fall omfördelningar eller andra åtgärder inte fått önskad effekt lämnas ärendet till elev-
hälsan via specialpedagogen. I detta läge, nivå tre, lämnar klassläraren in den individuella 
utvecklingsplanen, åtgärdsprogrammet och resultat från den pedagogiska kartläggning som 
gjorts till specialpedagogen. Det är elevhälsan som tar beslut om en orosanmälan ska göras 
till socialtjänsten.  
 
För de elever vars behov av särskilt stöd uppmärksammats redan i förskolan finns över-
gångsrutiner. Enligt rutinerna gör specialpedagogerna en pedagogisk kartläggning kring vilka 
behov barnet har. Arbetet påbörjas ett halvår innan eleven börjar första klass. Övergångsru-
tiner från årskurs 6 till 7 finns också. Av intervjuerna framkommer att det under sista terminen 
i årskurs 6 hålls överlämningssamtal mellan specialpedagoger på respektive skola. I början 
av höstterminen sker sedan överlämningen mellan pedagogerna. Ett möte med föräldrarna 
sker sedvanligt innan terminsstart. Under första terminen i årskurs 7 följs överlämningen upp 
genom samtal med berörd personal. 

4.4.2. Arbetet för att motverka mobbing och kränkande särbehandling 
Bergagårdskolan har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande behandling för för-
skoleklass, skola och fritidshem. Syftet med planen är att alla barn och vuxna ska känna sig 
trygga och bemötas och behandlas med respekt. Rektor har det yttersta ansvaret för att lika-
behandlingsplanen efterlevs samt att den årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar 
också för att all personal tar del av planen. Visionen är att alla barn ska känna sig trygga 
samt att ingen på Bergagårdskolan ska riskera att bli utsatt för trakasserier och kränkande 
behandling. Av intervjuerna framgår att likabehandlingsplanen följs upp årligen och att revi-
dering sker till varje nytt läsår. Vidare framkommer det av intervjuerna att information om 
likabehandlingsplanen lämnas vid föräldramöten. 
 
På Berggårdsskolan finns ett antimobbingråd som består av rektor samt tre pedagoger. På 
skolan finns också ett kamratstödjarråd med syfte att underlätta kommunikationen mellan 
elever och personal. Antimobbingrådets uppgift är att utveckla kamratstödjarrådet samt följa 
upp trivselenkäter.  
 
På Bergagårdskolan finns också ett trygghetsteam som ska vidta åtgärder om något barn far 
illa eller på annat sätt blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever. Teamet vidtar 
åtgärder samma dag som incidenten inträffat.  Samtal förs med eleven som känner sig utsatt 
samt den/de elever som uppges skyldiga till incidenten. Samtal med föräldrar förs. Uppföl-
jande samtal sker två veckor efter inträffandet, om problemen inte upphör kontaktas elevhäl-
san.  
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Av intervjuerna framkommer att trygghetsteamet uppfattas som en positiv resurs. Teamet går 
runt i varje klass en gång per år och presenterar sig vilket har lett till att de är väl kända på 
skolan. 

4.5. Vår bedömning 
Öckerö kommun har antagit en Elevhälsoplan som ska styra elevhälsoarbetet. Elevhälsopla-
nen är utformad utifrån de krav som anges i Skollagen och bedöms vara ett bra styrverktyg 
för att säkerställa att kommunen lever upp till kraven avseende stöd och insatser till barn i 
behov av särskilt stöd. Granskningen visar emellertid att det finns brister i implementeringen 
av Elevhälsoplanen då flera pedagoger inte känner till det konkreta innehållet i planen. Den 
fördjupade granskningen vid de utvalda skolorna visar emellertid att elevhälsoarbetet till sto-
ra delar ändå bedrivs utifrån de fastställda riktlinjerna, exempelvis avseende arbetsgången i 
enskilda elevärenden etc.  
 
Vår bedömning är att de utvalda skolorna arbetar ändamålsenligt med att identifiera och ge 
stöd till barn och unga som riskerar att inte kunskapskraven, har andra svårigheter i sin skol-
situation eller uppvisar normbrytande beteende. Vi bedömer att skolorna i enlighet med lag-
kraven arbetar aktivt med att erbjuda individanpassade insatser och stöd.  
 
Granskningen visar att utvalda skolor bedriver arbete för att främja likabehandling och mot-
verka kränkande särbehandling och mobbing. Skolornas likabehandlingsplaner är ett viktigt 
verktyg i detta arbete och vi vill understryka vikten av att dessa implementeras och följs upp 
enligt beslutade rutiner. Vår bedömning är också att skolorna arbetar aktivt med en rad före-
byggande insatser i likabehandlingsarbetet, vilket bedöms vara positivt. Det framkommer 
dock att det förebyggande gemensamma arbetet mellan socialtjänst och skola upplevs ha 
fungerat bättre för några år sedan jämfört med idag. Vår bedömning är att detta är ett utveck-
lingsområde för nämnderna att stärka och arbeta vidare med.   
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5. Uppföljning och utvärdering 
I enlighet med Öckerömodellen sker uppföljning mot de politiskt beslutade målen i delårs- 
och årsrapporter. I det som följer redogörs för rapportering av väsentliga händelser och upp-
följning/utvärdering av genomförda insatser i enlighet med revisionsfrågorna 

5.1. Socialnämnden 
Enligt intervjuerna erhåller socialnämnden en mer utförlig redovisning avseende verksamhe-
ten idag än tidigare år. Såväl individuella ärenden som hemmaplanslösningar diskuteras i 
nämnden. Individärenden som kräver nämndsbeslut behandlas i arbetsutskottet där ansvarig 
handläggare redogör för ärendet.  
 
Av intervjuerna framgår att socialchefen rapporterar allvarligare händelser rörande barn och 
unga till nämndens ordförande, enligt rutin för Lex Sarah anmälning. Information om hur so-
cialchefen har hanterat ärendet framgår vid rapporteringen. Vid allvarligare ärenden rörande 
barn och unga sker föredragning för socialnämndens arbetsutskott. Föredragningen görs av 
ansvarig socialsekreterare. Vid intervju med nämndens presidium framkommer att det finns 
behov av tydligare strukturer för uppföljning och rapportering av allvarligare händelser röran-
de barn och unga som inte omfattas av Lex Sarah.  
 
Inom socialtjänsten ska insatser som ges till enskilda följas upp av ansvarig handläggare. 
Uppföljningen dokumenteras i ärendehanteringssystemet Procapita.  

5.2. Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden får rapportering från skolchefen om incidenter och allvarligare 
händelser. Av intervjuerna framkommer att denna rapportering sker muntligt och dokumente-
ras inte med hänsyn till sekretess. Enligt gällande rutiner ska incidenter som inträffar på sko-
lorna rörande mobbing och kränkande särbehandling skriftligen dokumenteras av rektorerna. 
Enligt nämndens presidium finns i dagsläget inga fastställda rutiner för hur informationen ska 
sammanställas och vidarerapporteras till nämnden.  
 
Barn och utbildningsnämndens presidium uppger att de vid behov får uppföljning och rapport 
från enskilda skolor. Uppföljning sker då via ansvarig rektor. Om det har varit stökigt på en 
skola kallas rektor vanligtvis till ett extrainsatt möte med nämndens arbetsutskott. Detta är ett 
sätt för nämnden att få insyn i arbetet på skolan, vilka insatser som ges och hur insatsen ska 
följas upp.  Presidiet menar att nämnden inte har fastställt specifika rutiner för dokumentation 
eller uppföljning av insatser.  
 
Av intervjuer med skolpersonal framkommer att incidenter diskuteras i arbetslagen. I de fall 
en incident inträffar som polisanmäls rapporterar rektor till skolchefen. Vad som rapporteras 
till skolchefen, utöver fall som polisanmäls, är en bedömningsfråga för rektor och pedagoger.  

5.3. Vår bedömning 
Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser sker främst individbaserat inom både 
skolan och socialtjänsten. Utvärdering genomförs dock av mer specialinriktade satsningar 
såsom exempelvis Västbus och SamTidigt. Granskningen visar att rapportering av väsentliga 
händelser sker på olika sätt till både arbetsutskotten och nämnderna. Vi bedömer dock att 
rapporteringen kan utvecklas avseende de händelser som inte omfattas av Lex Sarah och 
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som rör incidenter och händelser avseende mobbing och kränkande särbehandling. Liksom 
barn- och utbildningsnämnden själva påpekar saknas idag strukturerade rutiner för att sam-
manställa och vidarerapportera uppgifter och nyckeltal kring incidenter och händelser till an-
svarig nämnd. Vår bedömning är att detta är ett område som nämnden bör utveckla och 
stärka särskilt då nämnden har uttalade politiska mål inom detta område.  

Vår bedömning är också att det saknas strukturerad uppföljning av hur väl samverkan mellan 
nämnderna fungerar och av de samverkansforum som finns etablerade. Vår bedömning är 
att en strukturerad uppföljning inom detta område skulle kunna bidra till att utveckla och stär-
ka samverkan ytterligare samt ge kunskap om vilka centrala förbättringsområden som 
nämnderna bör uppmärksamma och arbeta vidare med.  
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6. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns flera samverkansformer mellan socialnämn-
den och barn- och utbildningsnämnden rörande barn i behov av särskilt stöd och att nämn-
derna antagit tydliga politiska målsättningar om att samverkan ska prioriteras. Vår bedöm-
ning är dock utifrån de brister som uppmärksammats i det konkreta arbetet med samverkan 
att nämnderna inom flera områden bör utveckla och stärka samverkan samt tillse att mål, 
riktlinjer och rutiner implementeras i verksamheten. Det finns genom bl.a. Västbus och pro-
jektet SamTidigt exempel på att arbete pågår för att utveckla effektiv samverkan och ta tillva-
ra de samlade resurserna på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att det är av stor vikt att 
nämnderna aktivt följer projektet SamTidigt och de resultat som uppnås.  
 
Utifrån resultatet av granskningen lämnar vi följande rekommendationer till socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden: 
 
Ø Då det antagits gemensamma politiska mål om en effektiv samverkan och prioritering 

av tidiga och förebyggande insatser till barn och ungdomar är det viktigt att nämnder-
na tillser att målen implementeras på alla nivåer i verksamheten. Nämnderna bör 
också följa upp att det praktiska samverkansarbetet fungerar väl. Tillit och respekt 
mellan verksamheterna och de olika professionerna bör vara en viktig utgångspunkt 
för samverkan.  

Ø Det pågående arbetet med att revidera och fasställa rutiner för samarbete mellan so-
cialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen är viktigt och bör prioriteras. Sam-
arbetsrutiner är en viktig utgångspunkt i alla samverkan och det är viktigt att rutinerna 
godkänns och antas av båda förvaltningarna samt sedan implementeras i verksam-
heterna.  

Ø Kunskapen om roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnderna samt verksamheter-
nas olika uppdrag bör stärkas. Exempelvis bör det inte finnas några otydligheter kring 
vilka insatser som socialtjänsten och skolan vardera ansvarar för. Idag saknas i viss 
mån tillit och förtroende i samverkansarbetet mellan skola och socialtjänst och detta 
bör stärkas.  

Ø Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder är en målgrupp som särskilt 
uppmärksammas i granskningen. Roll- och ansvarsfördelningen i samverkan upplevs 
vara otydlig för målgruppen. Alla barn och unga bör ges lika villkor och nämnderna 
bör överväga hur uppmärksammade brister kan åtgärdas.  

Ø Insatser bör vidtas för att stärka det förebyggande gemensamma arbetet mellan soci-
altjänst och skola. Att ge tidiga och förebyggande insatser är av stor betydelse för att 
lyckas med arbetet med barn och unga på lång sikt och ge dem goda uppväxtvillkor. 
Att ha ett gemensamt förebyggande arbete är också viktigt för kommunen ur ett kost-
nadsperspektiv och för att i möjligaste mån undvika vård- och institutionsplaceringar.  

Ø Barn- och utbildningsnämnden bör överväga att fastställa rutiner för hur incidenter 
och händelser rörande mobbing ska sammanställas och rapporteras till nämnden. 
Detsamma gäller socialnämnden och de händelser rörande barn och unga som inte 
omfattas av Lex Sarah.   

Ø Nämnderna bör tillse att det finns system för uppföljning och utvärdering av hur sam-
verkan fungerar i praktiken och identifierade förbättringsområden bör strukturerat tas 
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tillvara för att förbättra samverkansarbetet. Utvärderingen bör även omfatta de etable-
rade samverkansforumen. Det är också av största vikt att alla former av samverkan 
dokumenteras.  

 
 
 
Göteborg 2012-06-29 
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7. Dokumentförteckning 
 
Västbus 

- Uppdragshandling kring familjehemsplacerade barn 2010 
- Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samver-

kan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social pro-
blematik. Antagna av Västkoms styrelse och Regionstyrelsen 2005 

- Loka riktlinjer vid nätverksmöte, Öckerö kommun 
- Implementering av Västbus, FOU i Väst. Rapport 1:2010 
- Remiss  

 
Samtidigt 

- Powerpoint-presentation av Samtidigt i Öckerö kommun, 2012-05-10 
- ESF-ansökan, Dnr 2011–3050083 
- Beslut om stöd från ESF, Dnr 2011–3050083 

 
Gemensamt  

- Rutiner för samarbete mellan socialtjänsten och Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Öckerö kommun juni 2010 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

- Elevhälsoplan 2011-2014 
- Barn- och utbildningsnämndens fastställande av elevhälsoplan, Dnr 56/11 
- Kommunfullmäktiges uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden för 2012 
- Rutiner för åtgärdsprogram inkl. uppföljning/utvärdering 
- Rapport av händelse kränkande behandling 
 
Bergagårdsskolan 
- Barn- och utbildningsnämndens uppdrag för 2011 till Bergagårdskolan och fritidshem 
- Rutiner vid individärenden för barn i behov av särskilt stöd 
- Mall för pedagogisk kartläggning inkl. användbara frågor vid pedagogisk kartläggning 
- Specialpedagogisk kartläggning 
- Likabehandlingsplan 
- Mall för mötesprotokoll elevhälsa 
- Mall för elevhälsomöte (individnivå) 
- Övergångsrutiner 
- Trygghetsteamets samtalsmodell 
 
Brattebergskolan 
- Arbetslagets elevhälsa 
- Dagordning arbetslag och elevhälsoteam 
- Mall för brev till föräldrar ”Får vi lov att hjälpa ditt barn lite extra?” 
- Mall vid kränkande behandling 
- Information om Studiegården och sammanställning av utvärdering  
- Metodförslag likabehandlingsarbete 2011/12 
- Likabehandlingsplan 
- Övergångsrutiner 
- Vuxenstödjarnas uppdrag 
- Rutin för avstämning i klassen 
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Socialnämnden 
- Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden 2012 
- Samverkansorganisationen LGS-området 
- Uppdrag NOSAM 
- NOSAM minnesanteckningar 2012-03-13 
- Ungdomsgruppen, uppdragsbeskrivning 
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Bilaga 1  
Revisionsfrågor  
 
De revisionsfrågor som legat till grund för granskningen är följande: 
 

- Vilket förebyggande arbete bedriver respektive nämnd för barn och unga?  

- Hur har nämnderna säkerställt att arbetet med barn i behov av särskilt stöd sker i en-
lighet med lagkrav och beslutade riktlinjer? 

- Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden för att identifiera normbrytande beteende i 
skolan, vilka insatser beslutas och på vilka grunder? 

- Hur sker samverkan med socialnämnden kring de barn och unga som uppvisar 
normbrytande beteende? 

- Hur ser roll- och ansvarfördelningen ut i och mellan nämnderna avseende arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd? 

- Hur sker samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kring 
barn i behov av särskilt stöd? 

o Sker samverkan även med andra myndigheter och organisationer? 

- Hur arbetar nämnderna för att identifiera de barn och elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven eller har andra svårigheter i sin skolsituation? 

- Vilka insatser görs för de barn och elever som är i behov av särskilt stöd? 

- Bedrivs det ett aktivt arbete på utvalda skolor för att främja likabehandling och mot-
verka kränkande särbehandling och mobbing? 

- Hur arbetar mobbingteamen? 

- Hur sker rapporteringen av väsentliga händelser till de politiska nämnderna? 

- Finns det specialresurser eller projekt riktade mot arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd? 

- Sker det någon uppföljning/utvärdering av genomförda insatser? 
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Bilaga 2 

Figur 1. Modell för samverkan kring det enskilda barnet/ungdomen enligt Västbus 
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Bilaga 3  

Arbetsgång för enskilda elevärenden i skolan 
I Elevhälsoplanen för Öckerö kommun fastslås följande arbetsgång för enskilda elevärenden 
i skolan:  

1. Uppmärksammade problem i klassen ska diskuteras i arbetslaget1 och ansvarig pe-
dagog ska kontakta föräldrarna. 
 

2. Ansvarig pedagog ska göra en kartläggning tillsammans med arbetslaget som syftar 
till att öka förståelsen av styrkor och svårigheter i relation till elevens kunskaper och 
kunskapsmålen. 
 

3. Ärendet ska tas sedan upp i den lokala elevhälsan (LEH). 
 

4. Rektor beslutar huruvida åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. 
 

5. Elev och föräldrar ska vara med i utarbetandet av åtgärdsprogram, skolan har alltid 
yttersta ansvaret för att ett åtgärdsprogram fastställs. Ett åtgärdsprogram ska vara ett 
levande dokument som används som underlag för elevens framsteg och behov av 
stöd. 
 

6. Kontinuerlig utvärdering ska ske. 
 

 
 
 

 

                                                
1 Arbetslag innefattar grupper av pedagoger och annan personal 


