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1

Sammanfattning
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring
kommunens av samarbete och dialog rörande barn som riskerar fara illa. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har fungerande riktlinjer och
rutiner för tidig upptäckt och insatser för barn och unga som riskerar fara illa.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns riktlinjer
och en del metoder för att upptäcka tecken på att barn riskerar att fara illa inom så väl
Barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden. Det finns också en politisk vilja om
samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och de båda
nämnderna har gett förvaltningarna i uppdrag att samverka. Målet för samverkan är att
förebygga och erbjuda insatser tidigt för att förbättra levnadsvillkor och på sikt minska
kostnader. Vi har dock funnit att det fortfarande saknas utarbetade former för tydlig
politisk styrning flera år efter att beslut om att samverkan mellan nämnderna har fattats.
Följaktigt följs inte eventuellt resultat upp och utvärderas systematisk, vilket kan
innebära att det positiva resultatet av samverkan uteblir.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden att:

Utforma en struktur för politisk samverkan som bygger på en gemensam målbild
—
för vad samverkan ska leda till
—
Utforma gemensam policy för att upptäcka strukturer för hedersrelaterat förtryck
och våld
—
Utforma gemensamma insatser för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld
inom barnfamiljer
—
Utforma gemensamma insatser som kan förebygga placering och förkorta tid för
placering för att förhindra och sänka behovet av placering
—
Följa upp resultat av placeringar utifrån skolframgång och hälsa etc. hos de
placerade vid ca 20 års ålder
—
Följa upp samverkansmålet för de båda nämnderna för att se om målsättningen
nås
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska hur
samarbetet och dialogen fungerar mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet och
socialtjänsten individ- och familjeomsorg rörande barn som riskerar fara illa. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2019.
Forskare har slagit fast att dåliga resultat i skolan påverkar såväl barnens hälsa som
deras livssituation långt fram i livet. Skolan är en mediator, vilket betyder att de utsatta
barn som klarar skolan, också klarar sig senare i livet och tvärtom. Genom att följa upp
barnens resultat i skolan kan skola och socialtjänst ingripa på ett tidigt stadium, för att
på lång sikt förbättra både hälsan och den sociala situationen hos barn och unga.
Forskningsresultatet indikerar att olika nämnders verksamheter behöver samverka när
barn och unga riskerar fara illa och har behov av olika insatser för sin utveckling. Det är
framförallt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som har ansvar för att
den samverkan som behövs kommer till stånd och att en ändamålsenlig
samverkansstruktur finns på plats. Samverkan är dock inget mål i sig och ibland kan
det vara tillräckligt att den eller de som ger stöd och insatser informerar om sina
insatser eller att den som behöver stöd får vägledning om var insatser kan nås. Vissa
myndigheter har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn eller unga riskerar
att fara illa.
Revisorerna bedömer risken som betydande för att enskilda inte få sina behov
tillgodosedda om inte samverkan fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,
att kommunens samarbete avseende barn som riskerar fara illa behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har fungerande riktlinjer och
rutiner för tidig upptäckt och insatser för barn och unga som riskerar fara illa.
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:
—

Finns fungerande riktlinjer inom skolan för orosanmälan?

—

Finns fungerande riktlinjer för socialtjänsten att utreda barn som riskerar fara illa?

—
Finns systematisk samverkan mellan skola och socialtjänst avseende barn som
riskerar fara illa? Hur följs samverkan upp i nämnderna?
—
Finns insatser till barn som riskerar fara illa? Hur följs insatserna upp inom
nämnderna?
Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
— Kommunallagen 6 kap § 6
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—Förvaltningslagen (2017:900)
— Socialtjänstlagen, (2001:453)
—Skollagen, (2010:800)
—Socialtjänstförordningen, (2001:937)
—Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
— Socialstyrelsens föreskrift "Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem
eller hem för vård eller boende", (SOSFS 2012:11)
—Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning och
dokumentation av ärenden som gäller barn och unga
—Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
— Dokumentstudier av styrande dokument och riktlinjer
— Intervjuer med förvaltningschef inom skolan och förvaltningschef inom socialtjänsten
samt enhetschef inom IFO (Individ och familjeomsorgen).
— Intervjuer med ordförande i socialnämnden, och ordförande i barn- och
utbildningsnämnden politiker
Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
och förvaltningschef socialförvaltningen.

3

Resultat av granskningen

3.1

Lagar som styr samverkan mellan skola och socialtjänst
Allmänna bestämmelser
Enligt förvaltningslagen ska en myndighet inom sitt verksamhetsområde samverka med
andra myndigheter. En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom
att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.
Socialtjänstlagen
Socialtjänsten ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för bland annat barn och ungdomar i
utsatta situationer. Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att medverka i
samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer,
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
Socialnämnden ska i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka
med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans
med henne eller honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan (till
exempel skolan) och med organisationer och andra föreningar.
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När det gäller gruppen barn och unga finns särskilda bestämmelser. Socialnämnden
ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.
Nämnden ska också i nära samarbete med hemmen främja en allsidig
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och
ungdomar, bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att
förhindra att barn och ungdomar far illa. Tillsammans med samhällsorgan,
organisationer och andra som berörs ska nämnden uppmärksamma och verka för att
barn och ungdomar inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, och den ska med
särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som har visat
tecken till en ogynnsam utveckling. Vidare ska nämnden i nära samarbete med
hemmen sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det
skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård och
fostran utanför det egna hemmet.
Socialtjänsten är skyldig att samverka med samhällsorgan, organisationer och andra
som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Motsvarande
bestämmelser finns i hälso- och sjukvårdslagen och skollagen men socialnämnden har
ett särskilt ansvar för att samverkan kommer till stånd.
Anmälningsplikt
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn
far illa. Anmälningsskyldiga är bland annat myndigheter vars verksamhet berör barn
och ungdom (förskola, skola m.fl.), myndigheter inom hälso- och sjukvården,
socialtjänsten och kriminalvården och anställda inom sådana myndigheter. Även de
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälsooch sjukvården eller på socialtjänstens område omfattas av anmälningsskyldigheten.
För de som inte omfattas av skyldigheten att anmäla gäller en rekommendation att
anmäla i motsvarande situation. Enligt denna bestämmelse bör var och en som får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden.
Uppföljning av insatser
Enligt socialtjänstlagen är socialnämnden skyldig att följa upp beslutade insatser.
Socialtjänstlagen innehåller också bestämmelser om olika planer för enskilda. När den
enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården
ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en samordnad individuell plan.
Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att
den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att
den upprättas. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.
Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och
den enskilde inte motsätter sig det.
Skyldigheten att upprätta en individuell plan är inte avgränsad till vissa åldersgrupper
utan är avsedd att gälla insatser till både vuxna och barn. Socialtjänstlagen innehåller
även bestämmelser om vårdplaner och genomförandeplaner i vissa fall. När någon
behöver vårdas i ett hem för vård eller boende (HVB-hem) eller i ett familjehem ska en
plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (en vårdplan). För
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barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem ska en
plan upprättas över hur vården ska genomföras (en genonnförandeplan). Vård- och
genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har
ansvar för.
Genomförandeplanen beskriver hur vårdplanen ska omsättas i praktisk handling. Syftet
med genomförandeplanen är att bidra till att vården planeras, bedrivs målinriktat och
följs upp. I genomförandeplanen tydliggörs ansvaret mellan alla inblandade parter så
som insatser från socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Socialtjänstens
ansvar för att följa upp olika insatser underlättas av att det finns en plan för vad vården
ska uppnå
När det gäller barn som bor kvar i sitt hem är lagen inte lika entydig. I Socialstyrelsens
allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handläggning och dokumentation av ärenden som
rör barn och unga anges dock att det i socialtjänstens genomförandeplan vid öppna
insatser bland annat bör framgå hur barnets olika behov ska tillgodoses när det gäller
de specificerade insatser som ska genomföras av andra huvudmän, till exempel hälsooch sjukvården, förskolan och skolan.
Skollagen
I skollagen finns bestämmelser om samverkan i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa. Av bestämmelsen framgår att huvudmannen och den som är
anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far
illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs.
Elevhälsans arbete utförs i skolan och styrs av skollag, läroplaner och kursplaner, samt
de författningar som reglerar hälso- och sjukvården. Elevhälsans personal berörs på
olika sätt av dessa olika regelverk och har en viktig uppgift när det gäller att samverka
kring elever. I förarbetena uttalas bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en
hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt
att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. Där uttalas vidare att det också är
angeläget att samverkan sker med övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. I
det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja
hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
Skollagen har bestämmelser om det interna samråd som ska ske mellan skolans
yrkesgrupper/professioner när en elev har behov av särskilt stöd för att nå
kunskapskraven eller har andra svårigheter i sin skolsituation.
Av skollagen framgår att rektor ansvarar för att se till att elevens behov av särskilt stöd
utreds skyndsamt. Samråd ska enligt bestämmelsen ske med elevhälsan om det inte
är uppenbart obehövligt. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska få
särskilt stöd. Programmet ska ange vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur
åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och dennes vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
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3.2

Kommunens organisation och mål
Kommunfullmäktige har beslutat om följande mål för 2019 som har bärighet mot
granskningens syfte.
Vision 2020:
"Filipstads kommun, invånare som näringsliv, verkar gemensamt för en social,
miljömässig och hållbar ekonomisk utveckling; som får fler invånare och företag att vilja
och kunna stanna i Filipstad och som får fler människor och företag, att välja Filipstad
att etablera sig, bo och leva i"
Vår vision innebär att

3.2.1

•

Filipstads ungdomar får genom hela skoltiden en bra näringslivs- och
samhällsorientering. Kommunen gör en fortsatt satsning på ökade resultat och
nära samarbete med kommunens näringsliv. Tillsammans har det resulterat i att
ungdomarna kan göra medvetna val beträffande utbildning och yrkesval. Detta
bidrar till att näringslivet i Filipstad har väl utbildade medarbetare.

•

våra framgångar bygger på ett öppet och delaktigt samhälle. Kommunen är en
viktig aktör för att bland annat utveckla integrationen av nyanlända, stötta kultur
och föreningslivet samt föra dialog med innevånare, företag och besökare.

•

vår kommun erbjuder trygghet i vardagen. Barnen får en trygg uppväxtmiljö och
gamla en trygg ålderdom.

Politisk målsättning avseende samverkan för barn och unga som
misstänks fara illa
Socialnämnden har tagit fram prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar
enligt budget 2017 — 2019 och även fastslagit kompletteringar av prioriterade områden
för budget 2018-2020. Ett av de två prioriterade områdena för 2017-2019 har bärighet
på samverkan mellan skola och socialtjänst. Och ett av de tre prioriterade områdena
för 2018-2020 avser samverkan mellan skolan och socialtjänst för att minska behovet
av omfattande om inskränkande insatser/åtgärder.
Prioriterat område för 2017-2019
-

Barn och Ungas deltagande och inflytande

Ge förslag på förändringar i arbetssätt som förbättrar barn och ungas möjlighet till
deltagande, inflytande och ansvarstagande. Filipstads kommun arbetar utifrån
barnkonventionens målsättning. Specifikt kommer vi att under året arbeta med artikel
12 som handlar om respekt för barn och ungas åsikt.
Nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar 2018 — 2020
-

Samverkan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd

Utveckla samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnden samt
deras förvaltningar. Målsättningen är att arbeta mer förebyggande och därmed minska
behovet av åtgärder.
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Kommunens verksamheter har tilldelats en rad politiskt beslutade uppdrag som har
bärighet på barn och barns uppväxtvillkor:
1. Socialförvaltningen är sammankallande i ett uppdrag att upprätta en
förvaltningsövergripande handlingsplan för att motverka/förebygga
barnfattigdom. Handlingsplanen ska vara klar innan 2019 års utgång.
2. Barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och Regionens öppenvård
(den lokala vårdcentralen) håller på att upprätta en lokal handlingsplan för
suicidprevention utifrån en ett regionalt politiskt beslut. Handlingsplanen är inte
klar ännu.
3. Ett nyligen fattat beslut om att kartlägga barn och ungas hälsostruktur/psykiska
hälsa i syfte att minska den psykiska ohälsan och öka förutsättningarna för
fysisk hälsa. En särskild person inom kommunförvaltningen är utsedd att arbeta
med uppdraget och det utförs inom ramen för det lokala folkhälsorådet.
Uppdraget rapporteras till kommunstyrelsen. (Uppdraget kom till utifrån att
kommunen har högt antal barn med barnfetma, antalet överskuldsatta familjer
med barn är högt, antalet placeringar är högt, ohälsotalen är högre i Filipstad än
andra jämförbara kommuner, högt ekonomiskt bistånd osv.)
Därutöver finns ett forum som består av representation från i stort samtliga
förvaltningar som handlar om att gemensamt samverka och utveckla kommunens
arbete för både barn och vuxna för att öka innanförskap, minimera risk för segregation,
skapa förutsättningar för att klara skolgången osv. Filipstad är utvald som en av de 32
kommuner i Sverige som bedöms ha störst utmaningar och har därefter också beviljats
statliga riktade medel.
3.2.2

Formell politisk samverkan
Mellan socialnämndens presidium och barn- och utbildningsnämndens presidium ska
presidieträffar genomföras en till två gånger per termin. Arbetet med att samverka
genom presidieträffar beslutades från och med 2016. I intervjuerna med ordförandena i
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beskrivs dock att presidieträffarna
ännu inte har funnit sin arbetsform och endast några möten har ägt rum. Båda
nämndernas ordförande betonar vikten av att hitta samarbetsformer men att arbetet
fortfarande är under utveckling.
I kommunen har sedan många år tillbaka funnits ett forum för Arbetsmarknads och
Integrationssamverkan. I forumet ingår såväl politiker som tjänstemän från ledande
poster inom förvaltning och politiker. Samverkansforumet har inneburit att kommunen
haft en samsyn avseende kommunövergripande frågor med anknytning till
arbetsmarknad och integration. Arbetsmarknads- och integrationssamverkan bedöms
ha ett indirekt samband avseende samverkan gällande barn avseende barn och unga
som riskerar att fara illa.

3.2.3

Samverkan i praktiken
Det beskrivs saknas en formell strukturerad samverkan på förvaltningsnivå för att
uppfylla specifika gemensamma målsättningar. Ett initiativ till formell samverkan på
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tjänstemannanivå har inletts mellan socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen men ännu saknas tydliga samverkansformer. Även om det
saknas en strukturerad och utvecklad samverkan betonar de båda förvaltningscheferna
att de har god och regelbunden kontakt avseende löpande frågor och de båda
förvaltningarna samverkar bland annat genom att kompetenser från båda
förvaltningarna finns representerade inom vissa verksamheter. Därutöver har uppdrag
inom specifika områden lämnats från politiken, se under punkt 3.2.1. Uppdragen pågår
och ännu finns inte något resultat att presentera.
Förskolenivå
På förskolenivå drivs kommunens familjecentral som en samverkan mellan kommunen
och Region Värmland. Varje enhet bidrar med personal för respektive verksamhet.
Från kommunens skolförvaltning deltar en förskollärare på heltid och en
förskoleassistent på halvtid vid öppna förskolan. Från socialförvaltningen medverkar
två kuratorer tillika föräldrastödjare på heltid (de har också ansvar för att stötta barn
och deras familjer efter beslut om insats). Region Värmlands personal består av
barnmorskor inom mödravården och BVC-personal. Inom familjecentralen arbetar
personalen utifrån Rinkebymodellen som innebär ett arbetssätt där BVC och
föräldrastödjarna gör en serie hembesök hos nyblivna föräldrar, för att förebygga
framtida problem. Därutöver tillämpas arbetssättet barnhälsoteam, som är ett forum för
samverkan mellan socialtjänst, förskolan och BVC-personal. Arbetet är riktat mot barn
inom förskolan i behov av särskilt stöd för sin språkutveckling eller
funktionsnedsättning. Barnhälsoteannet består av förskollärare, (socialtjänst vid behov),
barnpsykolog, logoped, BVC-sköterska.
Grundskolenivå och gymnasienivå
Elevhälsoteamen är i första hand en stödfunktion inom skolförvaltningen men
socialtjänsten kan bli inbjuden vid behov.
1:a linjen Östra är ett samarbete mellan Region Värmland och tre kommuner i östra
Värmland. 1:a linjen är en första instans som kan fånga in och utreda lindrig till måttlig
psykisk ohälsa. Vid 1:a linjen kan ungdomar träffa någon för samtal, få stöd och råd
samt lotsa vidare till barnpsykiatrin eller till annan hjälp om det behövs. I verksamheten
finns sju anställda (sjuksköterska, psykolog, tre kuratorer, vårdadministratör samt en
enhetschef). Första linjen tillhör organisatoriskt Region Värmland och är ingen del av
skolan eller socialtjänsten men samfinansieras med Region Värmland och de tre
aktuella kommunerna.
Ungdomsmottagningen drivs i samverkan mellan Region Värmland och kommunen
gemensamt Regionen bemannar med barnmorska och socialtjänsten bemannar med
kurator. Ungdomsmottagningens uppdrag är främst att förebygga sexuell och
reproduktiv hälsa bland ungdomar upp till 25 år.
Gymnasiets elevhälsa är i första hand en stödfunktion inom skolförvaltningen men
socialtjänsten kan bli inbjuden vid behov.
Inom högstadiet och gymnasiet genomförs särskilda samverkansmöten avseende
Ferlinskolan och Spångbergsgymnasiet där polis, socialtjänst och skola ingår.
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Samverkansmötena har till uppgift att planera insatser i samband med evenemang och
examen etc.
3.2.4

Samverkan mellan skola och socialtjänst, historik
Kommunen prövade en organisation där barn- och familjeenheten inom IFO övergick
till barn- och utbildningsförvaltningen från socialtjänsten i januari 2015. Tanken var att
ge organisatoriska förutsättningar för att arbeta förebyggande mellan barn och
familjeenheten och skolan. Organisationsförändringen föll inte väl ut och det beskrivs
förklaras av att antalet ensamkommande barn ökade kraftig under 2015 samtidigt som
kommunens mottagande av asylsökande ökade. Sammantaget beskrivs det inneburit
en allt för kraftig belastning på personal inom barn och familjeenheten samt inom
förskola och skola, samtidigt som den nya organisationen inte hade hunnit sätta sig.
Därutöver uppstod svårigheter att rekrytera behövlig personal inom samtliga delar av
organisationen.
I januari 2016 återgick barn och familjeenheten organisatoriskt till socialtjänsten och
socialnämndens ansvar. Det fanns dock en fortsatt politisk önskan om fördjupad
samverkan mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden och nämnderna
beslutade att ha presidieträffar där de båda nämnderna samverkansfrågor skulle tas
upp. Läs mer om presidieträffar under punkt 3.2.2 Formell politisk samverkan.

3.2.5

Socialtjänstens handläggning

3.2.5.1 Handläggning
Socialtjänsten utgår från det av socialstyrelsen utarbetade utredningsmetoden BBIC
(barns behov i centrum), och har därutöver utvecklat en rad rutiner och checklistor för
att kvalitetssäkra handläggningen avseende barn och unga. I en del situationer behövs
särskilda rutiner, ex vid våld i nära relationer. Det finns inte särskilda rutiner för
hedersrelaterad problematik utan rutinen för våld i nära relationer används även vid
hedersproblematik.
Handläggare inom socialtjänsten har ingått i en utbildningssatsning kallad "Förbättrad
dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården" som SKL har genomfört
för att säkerställa en säker handläggning. Utbildningssatsningen anses ha höjt kvalitén
i utredningar och även bidragit till mer underbyggda bedömningar.
Socialtjänsten arbetar inte strukturerat för att upptäcka hedersrelaterat våld och
förtryck, men när det framkommer hedersrelaterad problematik används samma
arbetssätt och rutiner som vid våld i nära relation.
Vid placering i familjehem eller HVB-hem används en länsgemensam rutin för
samverkan mellan socialtjänsten och skolor för överlämning av information om
skolresultat och elevens hälsotillstånd mm. När placeringar sker akut händer det dock
att rutinen inte följs på grund av tidsbrist
Socialtjänstens personal har som avsikt att informera delar av förskolans och skolans
personal om anmälningsplikten vid något tillfälle årligen. Det följs inte upp hur frekvent
informationsinsatsen sker.
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3.2.5.2 Insatser
Kommunen utför en rad beslutade insatser för barn och unga efter utredning. Nedan
presenteras en tabell som kommunen sammanställt över aktuella insatser och antal.
Verkställda insatser inom Barn och unga 190320
Insats
Familjehem SoL
Familjehem LVU
HVB SoL (ej ensamkommande)
HVB LVU
Öppenvård (utförs i hemmet)
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Särskilt kvalificerad kontaktperson
Provtagning
Råd och stöd

Antal barn
30
24
2
8
23
21
24
24
4
1

Placeringsinsatser sker i traditionella familjehem och hem för vård och boende (HVB)
med samtycke (SoL) eller eller efter beslut i förvaltningsdomstol (LVU). HVB kan vara
en mindre enhet men omfattar också institutionsboende såsom boende inom SIS
(statens institutionsstyrelse). De fyra första insatserna avser olika former av
placeringar. Insatserna kontaktfamilj, kontaktperson och särskilt kvalificerad
kontaktperson utförs av uppdragstagare. De övriga tre insatserna utförs på hemmaplan
av socialtjänsten eller av extern utförare. Vanligen utförs insatserna av kommunens
personal men om kommunen inte bedöms ha kompetens eller utrymme att klara att
utföra vissa insatser anlitas extern specialutbildad öppenvårdare via extern leverantör.

3.2.6

Uppföljning av insatser
Socialtjänsten ska följa upp beslutade placeringsinsatser minst en gång var sjätte
månad. Då detta inte har fungerat till fullo tidigare finns nu en rutin där det framgår att
ett övervägande av vården görs minst var sjätte månad och som delges
individutskottet. Socialtjänsten upprättar vårdplaner och genomförandeplaner som följs
upp. Placeringsinsatser följs upp genom att utse en särskild handläggare som ansvarar
för att följa upp barnets utveckling i familjehemmet. En annan handläggare ger stöd till
familjehemmet. I uppföljningen ska dokument från skolan inhämtas om
skolutvecklingen sker.
Frekvensen av uppföljningen av öppna insatser sker beroende på vilken insats det
gäller och anledningen till den unges eller familjens behov av insatsen.
Genomförandeplanen styr, vilket innebär att en del insatser följs upp tätt och andra lite
mer glest.
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3.2.7

Skolans arbete

3.2.7.1 Tidig upptäckt och stöd
Skolan har fortsatt stor inflyttning från andra kommuner och för att kunna säkerställa att
elever får det stöd de behöver har kommunen fortsatt att arbeta med en kartläggning
av elevens förkunskaper för alla elever som börjar i skolan oavsett om de kommer från
en annan kommun eller om de kommer som nyanlända. Insatserna utifrån
kartläggningen sker utifrån individuella behov av specialpedagogiska insatser eller
andra insatser som kan beskrivas i åtgärdsprogram.
Skolan arbetar inte strukturerat för att upptäcka hedersrelaterat tvång eller våld, men
man menar att det ibland framkommer sådan problematik i samband med
kartläggningar och att det då anmäls till socialtjänsten. Inom elevhälsan finns särskilt
kompetens för att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck.
Skolan har tidigare konstaterat att det finns ett utbildningsbehov av anmälningsplikten.
Med anledning av detta har en fortbildningssatsning skett vid något tillfälle i samverkan
mellan skola och socialtjänst där information och samtal om processen kring
anmälningsplikten genomförts. Det finns inte någon planering för att upprepa
utbildningen om inte frågan kommer upp som ett behov från verksamheten.

3.3

Statistik
Den forskning som är ledande inom området har fastslagit att en genomförd skolgång
med gymnasiebetyg är en betydande faktor för att möjliggöra en relativt positiv framtid
för det enskilda barnet. För att ge en bild av Filipstads ungdomars utmaningar inför
framtiden presenteras statistik från Kommun och landstingsdatabasen, Kolada. Det
finns dock inte tillgänglig data som är nyare är 2016 i vissa delar. Så vitt vi kan förstå
beror det på att kommunen inte har lämnat nyare data till Koladas källa.

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium, ej
placerade,andel i % år 2016
80,00
79,00
78,00
77,00

78,86

76,00
75,00

74,78
73,53

74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
Alla kommuner (ovägt medel)

Filipstad

Liknande kommuner IFO,
Filipstad, 2017

20 åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Ej placerade. andel (%).
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Av statistiken från 2016 framgår att ca 74 % av kommunens 20- åringar som ej varit
placerade har klarat att genomföra treårigt gymnasium. Det är ett något svagare
resultat i jämförelse med 20-åringar i kommuner som liknar Filipstad avseende IFO,
enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) och ca 5 procentenheter sämre än
medeltalet för landet.

20-åringar som har avslutat treårigt gynasium som
varit placerade under hela åk 9, andel i % år 2016
45,00
40,00

38,72

36,85

35,00
30,00
21,43

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Alla kommuner (ovägt medel)

Filipstad

Liknande kommuner IFO,
Filipstad, 2017

20 åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela årkurs 9. andel (%).

För 20-åringar som varit placerade under åk 9 i grundskolan ser resultatet dock
betydligt värre ut. Endast 21,5 % klarade att genomföra treårigt gymnasium. Det är ett
avsevärt svagare resultat än såväl rikssnittet för gruppen som för 20-åringar i
jämförelsekommuner som liknar Filipstads kommun.
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Placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000
invånare, 2016
30,0

27,4

25,0
20,0
15,0

11,9

10,6
10,0
5,0
0,0
Alla kommuner (ovägt medel)

Filipstad

Liknande kommuner IFO,
Filipstad, 2017

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, anta1/1000inv 0-20 år

Av ovanstående tabell framkommer att Filipstads kommun har betydligt fler placerade
barn och unga än liknande kommuner och Sveriges kommuner som helhet. Filipstad
har mer än dubbelt så många barn placerade än jämförelsekommunerna.

Kostnad fanniljehennsvård barn och unga, kr/iv
2 807

3 000
2 500
1 765

2 000
1 500

1 032

1 113

1 000
500
0
Alla kommuner (ovägt medel)

Filipstad

Liknande kommuner IFO,
Filipstad, 2017

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/iv
• 2016 •2017

Filipstad har betydligt fler placerade barn än jämförbara kommuner, med högre
kostnader som följd. Familjehemsvård är den vanligaste placeringsformen och omfattar
huvuddelen av de placerade barnen. Kostnaden per placerat barn är betydligt lägre än
kostnaden för barn placerade i HVB.
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Kostnad HVB-hem barn och unga kr/iv
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

878
692

783

735

686
557

Alla kommuner (ovägt medel)

Filipstad

Liknande kommuner IFO,
Filipstad, 2017

Kostnad HVB-hem barn och unga, kr/iv
• 2016 02017

Kostnaden för barn i HVB-hem är något högre än medeltalet för landet och jämförbara
kommuner, möjligen beror det på att antalet HVB-placerade barn är högre. Kostnaden
per placering i HVB är betydligt högre än kostnaden per placering i familjehem.

Kostnad öppna insatser barn och unga, individuellt
behovsprövade, kr/iv
350

307

330
278

300
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246

250
200
130

150
100
SO
0
Alla kommuner (ovägt medel)

Filipstad

Liknande kommuner IFO,
Filipstad, 2017

Kostnad öppna insatser barn och unga, individuellt behovsprövad, kr/iv
e 2016 n 2017

Kostnader för öppna insatser som är individuellt behovsprövade och riktas till barn och
unga är lägre än medeltalet för landet och jämförbara kommuner. I kostnaden ingår
insatser som kommunen själv genomför ex stöd i hemmet och kontaktfamilj/kontaktperson.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vi har granskat hur samarbetet och dialogen fungerar mellan förskolan, grundskolan,
gymnasiet och socialtjänsten individ- och familjeomsorg rörande barn som riskerar fara
illa. Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har fungerande riktlinjer och
rutiner för tidig upptäckt och insatser för barn och unga som riskerar fara illa.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns politisk
vilja, riktlinjer och en del metoder för att upptäcka tecken på att barn riskerar att fara illa
inom så väl Barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden. Det finns också en
politisk vilja inom kommunstyrelsen om samverkan mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen och de båda nämnderna
har gett förvaltningarna i uppdrag att samverka genom en rad ännu ej genomförda
uppdrag. Målet för samverkan är att förebygga och erbjuda insatser tidigt för att
förbättra levnadsvillkor och på sikt minska kostnader. Vi har dock funnit att det
fortfarande saknas utarbetade former för tydlig politisk styrning flera år efter att beslut
om att samverkan mellan nämnderna har fattats. Följaktigt följs inte insatser och
eventuellt resultat upp och utvärderas systematisk, vilket kan innebära att det positiva
resultatet av samverkan uteblir.
På förvaltningsnivån drivs samverkan främst genom olika politiskt beslutade uppdrag
att utforma handlingsplaner och genom gemensamma verksamheter. Skolan har vissa
verktyg för att fånga upp barn som riskerar att fara illa och socialtjänsten har utarbetat
en del insatser, men vi kan konstatera att insatserna inom socialtjänsten i dagsläget
snarare är reaktiva än proaktiva, vilket bland annat visar sig i ett högt antal omfattande
och ingripande insatser i form av placering i familjehem eller HVB. Som kommunen
själv har konstaterat är det betydligt fler av kommunens barn och ungdomar som
behöver vård utanför det egna hemmet än i jämförbara kommuner. Därutöver visar det
sig att de placerade ungdomarna klarar skolan avsevärt sämre än placerade ungdomar
från andra kommuner. Det är data som indikerar att kommunens utsatta barn riskerar
högre mått av ohälsa och försämrad livssituation som vuxna än vad som borde vara
rimligt. Vi ser det som positivt att förvaltningarna fått i uppdrag att utforma
handlingsplaner för att motverka den negativa utvecklingen för kommunens unga, även
om det inte går att se effekten av det ännu. Vi anser också att det är positivt att
nämnderna har i uppdrag att involvera andra nämnder och dess verksamheter i
arbetet, (tex biblioteksenheten, fritidsenheten arbetsmarknads och
integrationsenheten).
Vår sammantagna bedömning är att det fortsättningsvis behöver utformas en
strukturerad samverkan mellan nämnder och förvaltningarna. Samverkan bör ha
beskrivna konkreta mål och aktiviteter för att nå målen, samt en tydlig uppföljning.
Kommunen har betydande kostnader för placerade barn och unga. För att kunna sänka
kostnader för placeringar och samtidigt satsa på förebyggande och tidiga insatser
krävs en strukturerad samverkan mellan skola och socialtjänst i arbetet med att
motverka skolmisslyckande, missbruk, kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck
samt psykisk och fysiskt våld. Samverkande insatser mellan skola och socialtjänst bör
till exempel kunna bidra till att förkorta längden av en del placeringar utanför hemmet
och för genomtänkta hemmaplanslösningar.
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Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
—

Finns fungerande riktlinjer inom skolan för orosanmälan?

Skolan har fungerande riktlinjer och rutiner för orosanmälan. Skolan har också
arbetssätt för att upptäcka eventuella behov av insatser inom skolan samt behov av
insatser från socialtjänsten. Socialtjänstens handläggare ska träffa personal i förskola
och/eller skolan varje år för att informera om anmälningsplikten.
Vi kan konstatera att det finns riktlinjer för orosanmälningar och ser mycket positivt på
att handläggare träffar personalen för att informera om riktlinjerna och
anmälningsplikten. Då information om anmälningsplikten är ett viktigt instrument för att
säkerställa att personal inom skola och förskola är uppdaterade inom området föreslås
att barn- och utbildningsnämnden årligen följer upp att personalen är informerad om
an

—

Finns fungerande riktlinjer för socialtjänsten att utreda barn som riskerar fara illa?

Socialtjänsten har riktlinjer som vi bedömer som välfungerande. Utredning sker enligt
den av socialstyrelsen utarbetade utredningsmetoden BBIC, Barns behov i centrum.
Det finns checklistor och särskilda rutiner för handläggning av våld i nära relation, som
också används vid hedersrelaterad problematik. Socialtjänstens handläggare har
genomgått en utbildningssatsning i SKLs regi kallad Förbättrad dokumentation i
barnavården.
Uppföljning av placeringsinsatserna sker minst var sjätte månad. Uppföljning av öppna
insatser sker utifrån vad som framkommer av genomförandeplanen.

—
Finns systematisk samverkan mellan skola och socialtjänst avseende barn som
riskerar fara illa? Hur följs samverkan upp i nämnderna?
Det finns viss samverka genom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
presidieträffar men man söker fortfarande formerna för den politiska samverkan.
På samma sätt finns viss samverkan på tjänstemannanivå men den är inte
formaliserad då man fortfarande söker arbetsformer. Därmed finns inte någon
uppföljning av resultatet av samverkan i nämnderna.
Vi bedömer att såväl den politiska styrningen av samverkan och tjänstemännens
arbete med att i samverkan utarbeta metoder för att upptäcka och sätta in tidiga
insatser behöver förtydligas.

—
Finns insatser till barn som riskerar fara illa? Hur följs insatserna upp inom
nämnderna?
Inom socialtjänster och i samverkan med andra samverkanspartners (Region Värmland
och barn- och utbildningsnämnden främst) erbjuds en del tidiga och förebyggande
insatser. Socialnämnden erbjuder riktade insatser men det framgår också att
insatserna är reaktiva och tyngdpunkten ligger på insatser som placering och andra
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uppdragstagarutförda insatser. Det saknas till stor del tidiga insatser innan situationen
blir allt för allvarlig och insatser efter en placeringsinsats etc. I intervjuerna beskrivs det
vara önskvärt att ytterligare alternativ till insatser utvecklas och sker i samverkan
mellan skola och socialtjänst.
Det finns ingen uppföljning av insatsernas resultat utöver den uppföljning som sker på
individuell nivå inom socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Vi anser att
resultatet av samverkan bör följas upp och utvärderas årligen, t.ex. genom att följa
skolframgång hos barn och unga som varit placerade.

4.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi barn och utbildningsnämnden
och socialnämnden att:
— Utforma en struktur för politisk samverkan som bygger på en gemensam målbild för
vad samverkan ska leda till.
— Utforma gemensam policy för att upptäcka strukturer för hedersrelaterat förtryck och
våld
— Utforma gemensamma insatser för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld
inom barnfamiljer
— Utforma gemensamma insatser som kan förebygga placering och förkorta tid för
placering för att förhindra och sänka behovet av placering
— Följa upp resultat av placeringar utifrån skolframgång och hälsa etc. hos de
placerade vid ca 20 års ålder
— Följa upp samverkansmålet för de båda nämnderna för att se om målsättningen
nås.
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