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Slutrapport Samverkan i praktiken  

 

 

 

Projektet ”Samverkan i praktiken” startade under 2017 som ett gemensamt projekt mellan 

skola och socialförvaltning i syfte att främja skolnärvaro och elevernas goda resultat i skolan. 

Socialförvaltningen var ägare av projektet. Arbetet pågick under året med uppstart, 

aktiviteter och uppföljningar. Vid uppföljning och sammanställning av projektets första år 

mellan projektledare och styrgruppen ”LG-SAM soc/buf i maj 2018, framkom ett antal 

problemställningar och det bedömdes att projektets förankring och mandat behövde 

förstärkas för sitt fortsatta arbete.  

 

Som ett resultat av ovanstående så beslutade styrgruppen ”LG-SAM soc/buf” den 11 juni 

2018 att flytta projektet till BUF med ägandeskap BUF, och tillhörighet Centrala Elevhälsan. 

Projektet bedömdes i och med detta få en mer ändamålsenlig placering, då skolan var arenan 

för arbetet, och samarbete med övriga professioner på Centrala Elevhälsan skulle underlättas 

i och med placeringen. Projektledare utsågs. Ansvarig chef Kerstin Wiklund. Beslut hade 

också fattats under senare delen av våren att avbryta den pågående rekryteringen av ny 

projektmedarbetare tills projektet setts över i helheten. Den nuvarande medarbetaren skulle 

också föras över till BUF och Centrala Elevhälsan vid höstterminsstart. 

 

Som del av processen med överflyttning av projekt till BUF så fanns behov av genomgång av 

de ekonomiska förutsättningarna för projektet samt frågeställning och ställningstagande om 

möjlighet att förlänga projektperioden. Problematik var att inför projektets andra år skulle 

båda förvaltningarna BUF och SOC bära en större del av kostnaden, enligt beslutad modell 

för projekt som är finansierade med folkhälsomedel. Båda förvaltningarna stod också inför 

kraftiga besparingar 2019 och läget försvårades i och med detta att få ekonomi för projektet. 

Samråd skedde med ekonomer BUF/ SOC och CEH.  

 

Projektets befintliga medarbetare startade upp på Centrala Elevhälsan i augusti 2018 efter 

semestern. Beslut togs att medarbetaren skulle jobba vidare med projektet främst på 

Hertsöskolan där projektarbetet pågått sen tidigare. Överenskommelser gjordes med 

ansvarig rektor över arbetet. Medarbetaren drabbades sedermera av ohälsa under september 

månad och blev sjukskriven. Rehabilitering startade upp.  

 

Förhandling skedde i KÖS den 12/9 om att överflyttning av projektet från SOC till BUF. 

 

Ny projektplan med beskrivning av hur omstart av projektet skulle se ut tas fram av Centrala 

Elevhälsan, daterad 2019-09-18. Väsentliga behov av omformuleringar av projektets  
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inriktning utifrån projektansökan beskrivs här, presenteras på styrgruppsmöte ”LG-SAM 

soc/buf” den 9 oktober 2018.  

 

Vid detta möte den 9 oktober 2018, tar förvaltningsledningen på SOC och BUF, mot 

bakgrund av rådande ekonomiska läge, beslut om att projektet ”Samverkan i praktiken” i 

dess nuvarande form ska avslutas. Beslut om att mål och intentioner från projektet ska 

överföras till den ordinarie organisationen i form av ett utvecklingsarbete i samverkan 

mellan skola och socialförvaltning, där utgångspunkten för arbetet är befintliga strukturer.  

 

Slutlig analys av processen med projektet ”Samverkan” i praktiken” är att ämnet är ett 

oerhört angeläget ämne och att framtida samverkan mellan förvaltningarna behöver grundas 

ordentligt för att nå framgång i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  


