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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-10-08 

Justerandes sign. 

Bos§ 186 Dn r KS 233/2015 

Samverkansformer mellan skolverksamheten och individ
och familjeomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 maj 2015 § 89 
uppdra åt enhetschef Karin Jansson och bildningschef Anders Nordlund utarbeta 
förslag som konkret anger samverkansformer och mål mellan skolverksamheten 
och individ- och familjeomsorgen. 

Enhetschef Karin Jansson och bildningschef Anders Nordlund har inkommit med 
förslag till utveckling av samverkansformerna mellan skolverksamheten och 
individ- och familjeomsorgen daterat den 1 oktober 2015. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar uppdra åt enhetschef Karin Jansson och 
bildningschef Anders Nordlund genomföra diverse revideringar av förslaget 
varefter ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut. 

Expediering: 
Enhetschef Karin Jansson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-05-07 

Justerandes sign. 

Bos§ 89 

Tema: Samverkan skolverksamheten samt individ- och 
familjeomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Karin Jansson och bildningschef Anders Nordlund informerar om 
pågående diskussioner gällande ökad samverkan mellan skolverksamheten och 
individ- och familjeomsorgen. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar uppdra åt enhetschef Karin Jansson och 
bildningschef Anders Nordlund utarbeta förslag som konkret anger 
samverkansformer och mål mellan skolverksamheten och individ- och 
familjeomsorgen. Vidare beslutar utskottet att förslaget skall presenteras vid 
sammanträde den 4 juni 2015. 

Expediering: 
Enhetschef Karin Jansson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbestyrl<ande 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

1 (3) 
2015-10-01 

Bildnings- och sociala utskottet 

Förslag till utveckling av samverkansformerna mellan 
skolverksamheten och individ- och familjeomsorgen. 

Bakgrund 
Utifrån ett upplevt behov av ökad samverkan mellan bildningsverksamheten och individ- och 
familjeomsorgsverksamheten gav bildnings- och sociala utskottet vid sitt sammanträde 2015-
05-27 undertecknade i uppdrag att utarbeta förslag som konkret anger samverkansformer och 
mål för en sådan samverkan (BOS § 89/2015). 

Ärendet 
Det finns idag en samverkan på handläggarnivå mellan grundskolans elevhälsa och 
socialtjänsten. Skolans kurator och skolsköterska träffar regelbundet barn- och 
ungdomshandläggare från socialtjänsten kring olika elevärenden. Vi kan dock se att det finns 
ett behov av att stärka strukturerna kring samverkan och att tydliggöra de olika 
organisationernas roller för att undvika att ett barn- eller elevärende fördröjs eller inte 
hanteras på ett optimalt sätt på grund utav oklara regler. 

Vi behöver också se var vi kan utöka samverkan kring barn och unga så att vi redan på ett 
tidigt stadium i de fall vi får indikationer på att det finns ett stödbehov hos en familj 
tillsammans kan arbeta fram en handlingsplan. Inom gnmdskolan har en ny handlingsplan 
gällande ogiltig och giltig frånvaro tagits fram. Planen fokuserar på snabba åtgärder då vi vet 
att detta är avgörande för att förhindra längre skolfrånvaro hos elever och i planen finns 
angivet i vilka lägen socialtjänsten ska involveras. 

Vi kan också se ett behov av ökat föräldrastöd och en utveckling av de 
föräldrautbildningsprogram som erbjuds inom Familjekraft. Från socialtjänstens sida 
efterlyser man fler anmälningar från skolan angående sociala problem i familjerna - man kan 
ana att problemen finns men har svårt att agera utan anmälningar. 

Mål för samverkan 
• Att genom förbättrad samverkan mellan socialtjänst och skola öka effekterna av 

respektive verksamhets insatser för att stödja barn och unga i Ljusnarsbergs kommun. 

• Att i samverkan mellan verksamheterna utveckla nya former för stöd till barn och 
unga samt till familjer som har behov av sådant stöd. 

• Att gemensamt definiera och klargöra respektive verksamhets ansvarsområden för att 
undvika att vi på grund av oklara gränser inte ger barn och unga det stöd som de har 
rätt till. 

Ljusnarsbergs kommun 
G ruvstuguto rget 
714 80 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 



Förslag på åtgärder: 
Chefsmöten 
För att klargöra roller och utveckla samverkansformer föreslår vi att rektor för grundskolan 
och IFO-chefen har regelbundna möten 3-4 gånger/termin där man har möjlighet att ta upp 
aktuella ärenden där man ser behov av ökad samverkan eller där man upplever att samarbetet 
inte fungerar optimalt. 

Trepartssam tal 
I de fall där både förskola/skola och socialtjänst är involverade i samma individärende kring 
ett barn/elev bör, om möjligt, trepartssamtal användas vid kommunikationen med 
vårdnadshavaren. 

Anmälningsmöten. 
För att avdramatisera anmälningar till socialtjänsten föreslås att, i de fall detta bedöms som 
lämpligt, vårdnadshavare kallas till ett gemensamt möte med skola och socialtjänst när 
kommunen avser att göra en anmälan enligt socialtjänstlagen. Syftet med ett sådant möte är 
att skapa ett konstruktivt klimat mellan parterna. 

Personalutbildning 
Rutiner bör införas för återkommande utbildning av skolans personal när det gäller 
skyldigheter enligt socialtjänstlagen och anmälningsplikten. 
Vi bör också snarast genomföra en gemensam utbildning för personalen inom IFO och 
skolans elevhälsoteam när det gäller införandet av SIP (Samordnad individuell plan). SIP är 
ett viktigt instrument för samverkan där även Region Örebro deltar och rätt använt kan det 
bidra till att effektivisera de parternas insatser 

Utvecklat föräldrastöd 
När det gäller föräldrastödet finns det som nämnts i kommunen redan en utarbetad modell -
Familjekraft - med aktiviteter och insatser för familjer med barn i olika åldrar. I alla delar av 
modellen förutsätts ett nära samarbete mellan socialtjänst och skola på olika sätt- både när det 
gäller planering, marknadsföring och genomförande av aktiviteterna. Här måste ansvariga 
utses och tid samt resurser avsättas inom respektive verksamhet för att verksamheten ska 
kunna utvecklas. 

Socialpedagog 
För att minska risken för att elever utvecklar ett beteende med skolfrånvaro och i 
förlängningen skolavhopp ser vi ett behov av en person som kan arbeta i gränslandet mellan 
socialtjänst och skola. En sådan tjänst skulle innebära att det finns en person anställd som 
delar sin tid mellan skola och socialtjänst. Den del av tjänsten som är riktad mot socialtjänsten 
ska inte innehålla någon myndighetsutövning. Tanken är att personen ska kunna vara i skolan 
och ha fokus på tidiga signaler om eventuell oro att barnet far illa i skola, hemmet eller båda 
delar. 

Det är också en person som ska kunna ge föräldrastöd i samarbete med socialsekreterare. 
Även kunna ge familjesamtal med ungdom/förälder i ett tidigt skede för att ev. undvika en 
orosanmälan till socialtjänsten. 

För att finansiera tjänsten har bildningsverksamheten sökt och preliminärt tilldelats 
projektpengar för en heltidstjänst under tre år i ett socialfondsprojekt; #jagmed. Projektet som 
omfattar fem län är inriktat på att minska skolavhopp bland ungdomar, i första hand 
ungdomar från 15 år. Enligt projektplanen skulle tjänsten kunna tillsättas fr.o.m. 2016-04-01. 

Kopparberg som ovan 
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Karin Jansson Anders Nordlund 
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