
Samverkan skola – socialtjänst 

Krister Pettersson och Ann Malmström  

Sundsvall 2014-02-06 



Varför samverka! 

• Utgångspunkten var att jag kunde konstatera att 

skolorganisationen inte utförde vårt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt. 

• HVB placerade barn. 

• Skolorganisationen var kritisk till hur sociala delen 

arbetade – sekretessfrågor – ingen återkoppling på 

anmälningsärenden mm. 

• Placerade barn – överlämning – uppföljning –

återkomst 

 



Uppdrag 

• Enligt lag har förskola/skola och socialtjänst 

skyldighet att samarbeta i frågor som rör barn och 

ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa 

• Samverka för att insatta resurser ska få de effekter  

vi önskar 

• Fokus på hälsa och utbildning – påverkar hur det 

går för barnen senare i livet 

• Alla barn har rätt att lyckas – vårt ansvar att se till 

att de gör det! 

• Skolan skall vara kompensatorisk och arbeta med 

inkludering 



Tydliga lag krav! 

• Vad ska vi göra för att inga barn ska trilla mellan 

stolarna? 

• Vi måste garantera ett professionellt bemötande 

och en fungerande kommunal organisation. 

• Hur ska vi samverka med andra, ex Landstinget för 

att möta barn och föräldrars behov.  







Vad är en professionell organisation – Vår 

gemensamma ingång i arbetet? 

• Det krävs rutiner och strukturer 

• Det krävs tillit från alla parter för att lyckas med 

uppdraget 

• Det krävs kompetens 

• Det krävs att vi arbetar tillsammans 

• Vi måste möta våra barn/elever och föräldrar med 

tillit och respekt för att skapa förtroende 

 



Vad ser Du? 



Gemensamma problembilder 

• Olika verksamheter angriper problemet på olika 

sätt utan att diskutera tillsammans! 

• EX.  Lisa går i tredje klass, klagar ofta på 

huvudvärk och ont i magen. Hon är trött och har 

ofta gått hem från skolan. I skolan är hon tyst och 

tillbakadragen, hemma är hon lättirriterad och 

rastlös. Lisas mormor ser förändringen och 

uppmanar föräldrarna att söka hjälp. Vart går de 

och vad får de för hjälp? 

• Läraren – skolhälsan – primärvård - familjecentral? 

• Insatsen blir inte en helhetslösning! 



Hur samverkar vi i Nyköping mellan skola och 

socialtjänst - förankring 

• Gemensamma ledningsgrupper mellan 

divisionerna för att analysera uppdrag och 

gemensamma utvecklingsområden 

• Flera olika arbetsgrupper som själva levererar in 

utvecklingsområden – ex hur hanteras ett 

anmälningsärende, skolans förväntningar kontra 

socialtjänstens möjligheter 

• Successivt utvecklingsarbete utifrån var vi har de 

största problemen 

• Nyköping har avsatt 26 miljoner för att arbeta med 

sociala investeringsfonder 



Mål 

• Nå resultat som stärker individen och förbättrar 

möjligheterna till utbildning och arbete nu och 

senare i livet 

• Samverkan reglerat i avtal 

• Frågor som är oreglerade ska lösas så att individen 

ändå får bästa möjliga stöd och hjälp 



Förväntat resultat 

• Utsedda arbetsgruppen tar helhetsansvar för att 

planera samverkan inom olika områden  

• Samverkansavtal DSO - BUK 

• Upprätta/bygga relation med andra aktörer ex 

Landsting och polisen enligt avtal och beskriva den 

i en rutin 

• Förslag för att genomföra uppföljningar och 

utvärderingar av insatserna som görs 

• Förslag på hur fortsatt effektivt samarbete ska 

utformas 

 



Vad har vi gjort! 

 

• Gemensamma mål och samsyn – gemensamma 

ledningsträffar 

• Kunskap om sitt eget och andras uppdrag och 

ansvar 

• Placeringskollegier 

• Revidering av rutiner   

• Ett samverkansavtal 

• Gemensam styrgrupp sociala investeringar 

• Tydligt uppdrag från högsta ledningen 



Reflektion från några chefer som varit med i 

arbetet att ta fram strukturer för det fortsatta 

arbetet. 

• Arbetsgruppen insåg att ingen av oss kan lyckas i 

våra uppdrag utan den andres kompetens, vilket 

förstärker insikten om att ett tydligare samarbete är 

absolut nödvändigt.  

• Äntligen – tack för uppdraget! 



 

 

 

• Tack för att ni lyssnat! 


