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Socialnämnden, områdeschefer, chef kansliet

Samverkan mellan skola och socialförvaltning kring barn i
behov av särskilt stöd, rapport om fortsatt arbete
05.155 60

Barn‐ och utbildningsnämnden behandlade 2005‐09‐29, § 100, KPMG´s
rapport om samverkan mellan skola och socialtjänst. Rapporten innehöll
en lång rad av förslag för att förbättra samverkan:
•
Styrning – gemensamt styrdokument, överenskommelse om
arbetsformer mm utarbetas, det gemensamma uppdraget
dokumenteras.
•
Former för samverkan ‐ form och forum, ansvarsfördelning,
kontaktperson organisation fastställs.
•
Information och utbildning – relevant lagstiftning, handläggning,
ömsesidig information, förvaltningarnas roller, information om
socialtjänstens stöd utvecklas.
•
Rutiner – anmälan vid gemensamt möte, förankra och dokumentera
skolans rutiner fram till anmälan, utveckla anmälan, skolans rutiner
angående hantering av information om barnet under skoltiden
klarläggs, återkoppling blir rutin.
Barn‐ och utbildningsnämnden har i samverkan med socialnämnden har
2005‐05‐15, § 135, antagit ett gemensamt måldokument för samverkan till stöd
för barn som behöver särskilda insatser för sin utveckling. Måldokumentet
innehåller en beskrivning av uppdraget, samt också form, ansvarsområden
och forum för samverkan.
2006‐03‐28 har en gemensam utbildningsdag hållits för rektorer och
socialsekreterare med flera. Under dagen lämnades information om
respektive förvaltnings uppdrag och resurser samt relevant lagstiftning.
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Därefter följde diskussioner i blandade grupper om hur socialtjänsten kan
komma in tidigare i ärenden, samråd/konsultation samt hur
anmälningsförfarandet kan utvecklas.
Många goda förslag till hur samverkan kan utvecklas diskuterades, bland
annat årliga gemensamma upptaktsmöten på hösten. Rektorerna för
informationen vidare till sin personal och upprättar organisation för
informationsspridning, samverkan och tillämpning av övergripande rutiner.
Rutiner för anmälan har utarbetats och förankrats i samverkan med
socialtjänsten, bilaga 1 till denna paragraf. En beskrivning av gällande krav
på dokumentation och hantering av information som rör enskilda
barn/elever har upprättats, bilaga 2 till denna paragraf. Ett upptaktsmöte
under hösten 2006 planeras.
Förvaltningens förslag till beslut
Rutiner för anmälan och dokumentation delges samtliga rektorer.
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
__________
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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