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1 Uppdraget
1.1 Förfrågningsunderlaget
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Falu kommun i samverkan med
landstinget i Dalarna har för avsikt att inleda ett gemensamt projekt som syftar till att få en
ytterligare förbättrad samverkan mellan de tre aktörerna när det gäller att förbättra barn och
ungas psykiska hälsa. En möjlig förebild är den så kallade Skottlandsmodellen (Highland´s
Children). I Skottland är berörda myndigheter organiserade under en gemensam ledning med
gemensam budget och arbetar mot en gemensam vision:
”All Highlands Children have the best possible start in life; enjoy being young; and are
supported to develop as confident, capable and resilient, to fully maximise their potential.”
Med nuvarande styrmodell i Sverige så är respektive förvaltning/organisation styrd av sin
lagstiftning och får samverka inom ramen för sina respektive uppdrag och budgetar. Med
tanke på att lagstiftningen anger att insatser och åtgärder ska utgå från barnens och de ungas
behov är den nuvarande ordningen inte optimal. Det finns risk att berörda barn och unga i sina
olika roller som elev, klient eller patient ”faller mellan stolarna” eller hamnar i kösystem där
ingen av aktörerna har ett tydligt ansvar.
En grupp bestående av bl. a cheferna för socialförvaltningen, chefen för barn- och
utbildningsförvaltningen samt en av primärvårdens verksamhetschefer har beställt en
kartläggning av hur verksamheten fungerar i dag och vilka eventuella brister som finns i
nuvarande organisation och arbetssätt. Kartläggningen ska omfatta en genomgång av de olika
verksamheternas styrdokument, intervjuer med chefer i berörda verksamheter samt med några
barn och unga samt deras vårdnadshavare. Kartläggningen omfattar också att beskriva berörda
barn och ungas historia och den process de gått igenom. Målet är att hitta strukturella brister.
1.2 Precisering av kartläggningens frågeställningar
Ett inledande möte med berörda parter hölls den 21 oktober 2016. Vid mötet preciserades ett
antal frågor och aspekter på de problem man vill få belyst:
•

Varför blir det så omfattande så fort en annan aktör ska in?
Hur ser processerna ut och vad händer när det är flera aktörer inblandade? Processen
börjar ofta i skolan. Skolan och vården kan göra orosanmälan till socialtjänsten och
polisen kan informera om t ex snatterier och drogmissbruk. Det blir fort behov av
samverkan mellan de olika aktörerna och behov av utredningar.

•

Helhetsperspektivet på den enskilde saknas och är svårt att få information kring
Det saknas en samlad dokumentation kring barn och unga med olika typer av problem
och stödbehov. Ett barn kan vara såväl elev som klient och patient, men ingen har den
samlade bilden av barnets resa genom de offentliga aktörernas system.
Detta har flera orsaker. Sekretesslagstiftning begränsar möjligheten till utbyte av
information. Det krävs samtycke från anhörig om uppgifter från t ex skolan ska
lämnas till socialtjänsten och tvärtom. Detsamma gäller mellan vården och
socialtjänsten resp. skolan. När det gäller barn över 15 år krävs även samtycke från

barnet självt. Undantag från denna ordning gäller endast i situationer där det blir fråga
om omhändertagande eller tvångsvård. I dessa situationer kan relevant information
utbytas mellan berörda myndigheter.
Oavsett detta så är dokumentationen knuten till ansvarig enhet. Om en elev byter skola
följer inte elevens ”historia” i form av personalens erfarenhetskunskaper med
automatiskt. Med detta avses t ex signaler som skolpersonalen uppfattat och som
delgetts rektor, åtgärder i skolmiljön som visat sig vara positiva eller dysfunktionella
etc. De som har bäst överblick är de unga själva och deras anhöriga.
Om barnet och dess anhöriga inte medger att information delas myndigheterna
emellan är det således svårt att få en helhetsbild av barnets förhållanden.
•

Det är väntetider överallt (utom på landstingets ungdomsmottagning)
Vid inledning av utredning på socialförvaltningen det kan ta upp till 4 månader att
utreda och i öppenvård kan det också vara väntetid några veckor innan utredningen är
i gång. Det kan totalt sett ta upp till 7 månader innan hjälpen är igång på
socialförvaltningen. Vad händer i ”mellanrummen” och vem har ansvar för vad?
Problemet påverkas också av att det går att tacka nej till insatser så länge situationen
inte är så allvarlig att tvångsåtgärder är påkallade. Tackar man nej avslutas ärendet.

•

De som har mest behov av kontinuitet är de barn som får träffa flest personer.
Konsekvensen av ovanstående är att de som har störst behov av stöd och av
kontinuitet är de som får träffa flest personer, hamnar i kö för utredning och riskerar
att hamna utanför det formella ansvar som är knutet till de olika aktörerna i systemet.
Det är också kring dem med störst behov av stöd, som bristerna när det gäller
informationsunderlag och insikt om dessa barns resa genom systemet blir som störst.

•

Behoven av att få hjälp med psykisk ohälsa ökar.
Ökade behov ska mötas med begränsade resurser vilket innebär svåra ekonomiska
utmaningar. Alla sitter och tänker "kan vi ta bort någonting". Vi skjuter fram insatser
och då blir problemet större när vi väl tar hand om det. Kommunen har fått statsbidrag
för att skaffa kompetens - men det finns inga att anställa. En annan anledning till att
statsbidragen inte kunnat nyttjas är kravet på att kommunen bidrar med halva
kostnaden. Statsbidragen är också temporära.

1.3 Genomförandet av uppdraget
Sammanlagt 16 intervjuer har genomförts med tjänstemän inom kommunen och landstinget
under senhösten 2016. Dessa fördelar sig på socialförvaltningen (4), skolförvaltningen (6),
(närvaroteamet, elevhälsan, skola, förskola), ungdomsslussen (1) och landstinget (5), (BVC,
ungdomsmottagningen, SBU samt BUP). 3 intervjuer med barn/unga samt deras anhöriga. För
två av dessa unga har tidslinjer upprättats.
Genomgång av överenskommelser som rör samverkan mellan kommunen och landstinget
samt mellan skola och socialtjänst i kommunen, genomgång av verksamhetsplaner för
socialtjänst, skolförvaltning och BUP samt genomgång av relevant uppföljningsstatistik. Inga
planer och uppföljningsdokument för berörda delar av landstinget utöver BUP.
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Genomgång av bakgrundsmaterial (lagstiftning samt utredningar, utvärderingar och
debattartiklar kring samverkan, samhällskostnader för utanförskap, mm).

2 Några viktiga utgångspunkter i lagstiftningen
Uppgifter och ansvarsfrågorna tas upp i främst skollagen (SFS 2010:800), socialtjänstlagen
(SFS 2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). Därutöver regleras området av bl. a av
offentlighets- och sekretesslagen, patientlagen, diskrimineringslagen samt lagen om vård av
unga (LVU). Hänvisningar till sistnämnda lagar förekommer i de förstnämnda.
Nedanstående genomgång har inte ambitionen att vara fullständig. Lagreglerna förutsätts
också vara väl kända av berörda aktörer. Syftet här är därför endast att ge en bild av vad
aktörerna har att förhålla sig till, när det gäller förutsättningarna för samverkan kring barn och
unga. Detta som underlag för diskussionen kring hur samverkan kan ytterligare förbättras.
2.1 Insatser och åtgärder ska utgå från barnens behov
Med barn avses i lagen alla människor under 18 år. I så väl lagar som i andra dokument
används även begreppet ”unga.” Med unga avses i vissa fall barn som fyllt 15 år, i andra fall
ungdomar som fyllt 18 år, men inte 20 år.
Enligt skollagen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov i utbildningen. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans, så att de utvecklas så långt som möjligt. Lagen innehåller
också förbud mot diskriminering, bl. a på grund av funktionsnedsättning.
Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås,
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassning inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Räcker inte detta ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas. Detta
gäller också om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund
av en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Beslut om detta ska föregås av en
utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Enligt socialtjänstlagen och LSS ska, vid åtgärder som rör barn, barnets bästa särskilt
beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska
vad som är bäst för barnet vara avgörande. Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång
till öppna insatser för att kunna möta barnens och deras vårdnadshavares olika behov.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården särskilt beakta barns behov av stöd mm om
barnets förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med har psykiska eller fysiska
störningar eller problem eller än missbrukare.
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Insatser och åtgärder ska planeras i samråd med berört barn och deras vårdnadshavare –
många insatser bygger på frivillig medverkan
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Eleven och elevens
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Om placering i
särskola övervägs, krävs synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa för att sådan placering
ska genomföras, om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande.
Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig
till en allvarligare förseelse, ska detta utredas. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare.
Vid allvarligare förseelser kan rektor besluta om avstängning. Då ska eleven och elevens
vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Om eleven är under 18 år ska även
socialnämnden informeras om beslutet.
Socialnämnden ska verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden och med
särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en
ogynnsam utveckling, i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet. Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans
med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med
organisationer och andra föreningar
Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med
uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter,
eller för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, för brottslig
verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende. För barn som inte har fyllt 15
år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det.
För barn som fyllt 15 år får beslut om kontaktperson beviljas enbart om barnet självt begär
eller samtycker till det. Undantag görs när lagen om vård av unga (LVU) är tillämplig. Denna
lag handlar om tvångsvård.
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om
någon i hemmet har en psykisk störning eller funktionsnedsättning eller är missbrukare.
Landstinget ska erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för personer med
behov av detta. Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska
planeras i samverkan med den enskilde.
2.2 Sekretessbestämmelser reglerar delningen av information
Med sekretess menas i lagen förbud att röja en uppgift muntligt, skriftligt eller på annat sätt.
- Sekretess gäller i skolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan
elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att eleven eller någon närstående lider men.
Sekretess gäller i elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift som hänför sig till
ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av elev från vidare studie om
det kan antas att elev eller närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
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-

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.

-

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, exempelvis rättspsykiatrisk undersökning,

Undantag från sekretess finns när det gäller hälso- och sjukvården samt socialtjänsten bl. a i
följande situationer:
-

Uppgift om en enskild eller närstående till denne kan lämnas från en myndighet inom
hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom
socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller
annat stöd och denne inte har fyllt arton år. Detta gäller även om den enskilde inte kan
samtycka till att uppgifter lämnas ut. Motsvarande bestämmelser gäller även i
socialtjänsten som alltså kan lämna uppgifter till annan myndighet inom socialtjänsten
eller till hälso- och sjukvården.

-

Sekretessen hindrar inte att en uppgift om en enskild lämnas från sådan elevhälsa som
avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i
övrigt inom samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få
nödvändigt stöd.

-

Sekretessen gäller inte i socialtjänsten vid beslut om omhändertagande av en enskild,
beslut om vård utan samtycke, beslut om sluten ungdomsvård,

Praktiskt innebär sekretesslagstiftningen att utlämnande av uppgifter om en elevs hälsa,
psykiska och intellektuella status och förhållanden i övrigt (t ex hemförhållanden) inte kan
lämnas ut mellan de olika aktörerna, utan elevens eller dennes anhörigas medgivande, såvida
det inte är nödvändigt för att eleven ska få nödvändigt stöd. För detta krävs i så fall formella
utredningar och beslut, dvs. att det blir myndighetsutövning.
Om en elev i övrigt diskuteras mellan t ex skolan och vården, eller mellan skolan och
socialtjänsten och man inte har fått medgivande från elev eller anhörig att bryta sekretessen,
så kan det därför bara ske enkelriktat, dvs. skolan kan ta upp och diskutera en elev utan att
ange elevens namn eller personnummer, vilket medför att vården eller socialtjänsten inte
känner till vem man pratar om och inte heller kan veta om man inom den egna verksamheten
har information om eleven ifråga.
2.3

Samverkan ska ske med andra berörda aktörer

Om det finns behov av ytterligare utredningar och eventuellt stöd utöver vad som skolan kan
erbjuda genom elevhälsan kan skolan remittera eleven till Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom landstinget. Vårdnadshavare måste
då ha gett sitt samtycke till remitteringen. Vårdnadshavare kan också själv framställa
önskemål om remiss.

9

I fråga om samverkan stadgar skollagen i övrigt att huvudmannen ska samverka med
samhället i övrigt. I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa ska
huvudmannen på socialnämndens initiativ samverka med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs. Detta gäller därmed t ex samverkan med skola och vården. Bestämmelser
om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i
socialtjänstlagen.
När den enskilde har behov av insatser både från kommun och hälso- och sjukvården ska
enligt socialtjänstlagen kommunen tillsammans med landstinget upprätta en samordnad
individuell plan (SIP). 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. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är
lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska
svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och vem
av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret.
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3 Berörda aktörer, deras uppdrag och ansvar
Liksom i avsnittet ovan om lagstiftningen förutsätts berörda aktörer vara väl bekanta med inte
bara sitt eget, utan också övriga aktörers ansvar. Även nedanstående avsnitt är därför enbart
en bakgrund som underlag för diskussionen kring en ytterligare förbättrad samverkan.
3.1

Skolan

Skolorna i Falun arbetar utifrån principen om ett inkluderande arbetssätt där varje elev ska få
det stöd den behöver.
Skolan ska tillhandahålla elevhälsa omfattande medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande
och innefatta bl. a hälsobesök (hälsokontroller).
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Skolan har ett ansvar för att utarbeta ett åtgärdsprogram för den elev som ska ges särskilt stöd.
Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå, liksom när
åtgärderna ska följas upp och utvärderas samt vem som är ansvarig för uppföljning resp.
utvärdering. Samråd ska ske med Elevhälsan om det inte är uppenbart onödigt. Om
svårigheterna innebär en funktionsnedsättning kan ett externt specialistteam anlitas för
utredningen. Elevhälsan har inget behandlande ansvar, men kan bedriva sådana insatser som
är av betydelse för barnets skolsituation och som inte kräver specialistkompetens.
Alla anställda i skolan har ett lagstadgat ansvar att ta kontakt med socialnämnden om man
misstänker att ett barn i förskola eller skola far illa.
Elevhälsan i Falu kommun är en egen avdelning inom barn- och utbildningsförvaltning. I
Elevhälsans organisation ingår främst skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och
specialpedagoger. Specialpedagogerna har en bred specialpedagogisk kompetens och är också
utbildade för att arbeta med problematik som rör tal, syn och hörsel.
Vid Elevhälsan i Falu kommun finns även ett Närvaroteam. Närvaroteamet arbetar på uppdrag
av rektor och vårdnadshavare med att ge stöd till elever som har hög frånvaro och svårt att nå
kunskapskraven. Verksamheten riktar sig särskilt till barn i grund- och gymnasieskolan med
neuropsykiatriska störningar som t ex autism. Teamet utgörs av personer centralt placerade i
Elevhälsan (en skolsköterska, en skolpsykolog och en specialpedagog), en familjebehandlare
från socialtjänsten samt en specialpedagog från BUP.
Vid starten av närvaroteamet (2012) var teamet bemannat med personer som också hade
mandat att genomföra beslut (undantag personen från BUP). Då ingick från skolan en
skolpsykolog, en skolsköterska, en specialpedagog, en skolkurator, från socialtjänsten en
enhetschef från familjebehandling, från habiliteringen en psykolog samt från BUP ytterligare
en psykolog. Under de första åren föredrog närvaroteamet sina resultat inför cheferna i BULK
gruppen (en chefsgrupp som driver samverkan mellan kommun och landsting kring barn och
unga). I takt med att chefer bytts och att ansvaret för ungdomarna har flyttats från
habiliteringen till BUP har närvaroteamets förmåga att genomföra åtgärder försvagats.
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Närvaroteamet föredrar inte längre sin verksamhet för BULK (BULK har utökats med chefer
från arbetsmarknads- och integrationsenheten, SBU, ungdomsmottagningen och BVC).
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Beslut om detta ska föregås av en
utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Vid behov av ytterligare utredning kan barnet remitteras till Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) eller till barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom landstinget.
När det gäller samverkan inom skolområdet finns en handlingsplan för samverkan vid
övergång förskola – förskoleklass – skola - fritidshem. (2012-05-24) enligt vilken barn med
särskilda behov i förskolan ska ha en särskild överlämning till skolan så att rektor kan planera
för eventuella extra resurser. Skolan ansöker om tilläggsbelopp för extraresurs (elevassistent)
och det är inte självklart att ett barn som haft tilläggsbelopp i förskolan får det i förskoleklass.
Det beror enligt uppgift på hur mycket pengar det finns att fördela. Det förefaller med andra
ord som att det inte är behovet som styr utan tillgången på medel.
Även om tillgängliga medel i normalfallet skulle räcka för att tillgodose behovet (vilket
sannolikt inte är fallet) så förutsätter fördelningsmodellen i princip att andelen barn med
särskilda behov är konstant vilket rimligen inte är fallet. Det ska tilläggas att detta är en
konsekvens av att Falun har som princip att fördela ut så mycket pengar som möjligt till de
olika skolorna utifrån en fördelningsmodell som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och
som därigenom beräknas täcka in särskilda behov. Det finns därför en begränsad pott med
pengar kvar centralt för att täcka exempelvis anspråk på tilläggsbelopp. Kriterierna för att få
tilläggsbelopp är exempelvis diabetes, gravt fysiskt funktionshinder.
Själva överlämnandet mellan förskola – förskoleklass - skola förefaller annars fungera väl
åtminstone i alla de fall där vårdnadshavare medger att all relevant information förs vidare
från förskola till skola.
3.2

Socialtjänsten

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda
förhållanden. I uppdraget ingår bl. a uppsökande och förebyggande arbete för att förhindra att
barn och unga far illa, att tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som
berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga
för dem och med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det stöd de behöver.
Anmälan om misstanke om att barn far illa, så kallad orosanmälan, kan komma från skolan,
vården eller polisen, men också från privatpersoner. Socialtjänsten ansvarar då för att utreda
barnets situation. Detta sker enligt arbetssättet Barnens behov i centrum (BBiC), som är
anpassat efter socialtjänstens regelverk och till vilket Socialstyrelsen tillhandahåller
stödmaterial. Socialtjänsten är skyldig att utreda ett barns situation och behov oavsett vilken
inställning vårdnadshavare har. Processen startar med en förhandsbedömning. Om beslut
fattas om utredning ska en plan upprättas och delges vårdnadshavare. Itredningen ska
genomföras så att den leder till beslut inom fyra månader.
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Socialtjänsten kan skriva remiss till BUP om man bedömer att det finns behov av
barnpsykiatrisk bedömning och ställningstagande till insatser inom BUP.
Om barnet och/eller vårdnadshavare efter utredning inte samtycker till föreslagna åtgärder har
socialtjänsten inga tvångsmedel att tillgå om behovet inte är så omfattande att LVU kan
tillämpas. Om nya uppgifter om att barnet far illa tillkommer ska ny anmälan göras.
Förutom samverkan med skolan och landstinget har socialtjänsten samverkan med polisen när
det gäller ungdomar som begått brott, missbrukar alkohol eller droger eller lever i en miljö där
missbruk mm förekommer. Denna samverkan faller utanför vårt uppdrag. Den förtjänar ändå
att beaktas bl. a då hanteringen av dessa ungdomar (och deras anhöriga) konkurrerar med
insatser för barn och unga med psykiatriska problem främst när det gäller socialtjänstens
resurser, men självfallet även skolans och vårdens resurser. Det leder sannolikt även till att
fler offentliga aktörer har kontakt med dessa unga och deras anhöriga, kanske med ökad risk
för bristande samordning och helhetssyn som följd.
3.3 Hälso- och sjukvården inom landstinget
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. När det gäller
barn möter landstinget dessa främst inom
•

Primärvården
o Vårdcentraler, barnavårdscentraler (BVC) och mödravårdscentraler (MVC)
o Ungdomsmottagningar samt samtalsmottagningar för barn och unga (SBU)

•

Specialistvården
o Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
o Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH)

Anställda inom hälso- och sjukvården, har i likhet med andra aktörer skyldighet att göra
anmälan till socialtjänsten om man misstänker att barn far illa. Det är i första hand med tanke
på den skyldigheten som primärvården är en aktör i sammanhanget. Skolans och
socialtjänstens samverkan med landstinget kring barn som riskerar att fara illa handlar i
huvudsak om samverkan med SBU, BUP och HAB.
3.3.1 Primärvården (BVC/MVC)
Många barn med olika typer av problem uppmärksammas redan av BVC. Personalen på BVC
arbetar mycket tillsammans med förskolan och dess specialpedagoger kring dessa barn.
Planering pågår för att i samarbete med Uppsala universitet identifiera psykosociala
riskfaktorer för att tidigt identifiera barn i riskgruppen så att man kan sätta in tidiga insatser.
3.3.2 Samtalsmottagningen Barn och Unga (SBU)
Samtalsmottagningen Barn och Unga startades 2013 och är ett samarbete mellan
primärvården i Dalarna och Falu kommun. Mottagningens målgrupp är barn och unga upp till
och med 17 år. SBU tar inte mot remisser utan barn och/eller anhöriga hör av sig direkt till
mottagningen. Man hanterar barn och unga med lindring till måttlig psykisk störning och kan
ge råd, stöd och t ex KBT-baserad behandling.
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Verksamheten bedrivs gemensamt mellan landstinget och kommunen. Av teamets fyra
anställda är en anställd och avlönad av Falu kommun. Denne tar emot alla inkommande
samtal och kan också slussa vidare till rätt aktör, när frågan inte ska hanteras av SBU. SBU är
således ett exempel på ett väl integrerat arbetssätt där man delar på lokaler och kostnader och
där medarbetare från både landstinget och kommunen ingår i samma arbetsteam.
3.3.3 Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Barn och ungdomspsykiatrin ger psykiatriska insatser till barn och unga med allvarlig psykisk
ohälsa. Uppdragsgivare till BUP är vårdnadshavare eller ungdom i takt med stigande ålder
och mognad. BUP är också konsult till vårdgrannar och samverkanspartners.
Till BUP aktualiseras barn och ungdom antingen genom egen vårdbegäran eller genom
professionell remiss. En barnpsykiatrisk bedömning fokuserar på barnets grundläggande
funktionsutveckling, emotionella utveckling samt familjens och nätverkets resurser och/eller
brister. Då frågeställning kring diagnos inom NP-området föreligger ingår social och
pedagogisk kartläggning i bedömningen. Vilka åtgärder som vidtagits och utvärderingar av
dessa utgör underlag vid ställningstagande till vilka insatser inom BUP som kan bli aktuella.
Efter samtycke från vårdnadshavare samverkar BUP med ex skola och socialtjänst. Inom
BUP:s organisation finns Kunskapscentrum Neuropsykiatri att tillgå för fördjupade
bedömningar/utredningar.
Kunskapscentrum neuropsykiatri är en av BUP Dalarnas länsgemensamma enheter. Man
söker först till någon av BUP Dalarnas öppenvårdsmottagningar som efter sin bedömning och
i samråd med vårdnadshavare kan remittera vidare till Kunskapscentrum neuropsykiatri om
den insatsen bedöms som mest adekvat.
På Kunskapscentrum neuropsykiatri görs en utredningsplanering och upprättas en
insatsplan/utredningsplan. Centrat inhämtar kompletterande information om behov finns och
efter godkännande av barnet/vårdnadshavaren. Man samarbetar med remitterande BUPmottagning, skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering och barn- och
ungdomsmedicin.
3.3.4 Barn- och ungdomshabiliteringen (HAB)
HAB erbjuder habilitering till barn och unga, som har medfödda eller tidigt förvärvade skador
som lett till bestående funktionsnedsättning. Begreppet habilitering används då insatser ges
till personer som har en medfödd funktionsnedsättning eller som fått en funktionsnedsättning
tidigt i livet. Målgruppen är personer med sen allmän utveckling (psykiskt eller motoriskt)
Utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism (remitterad före 6 års ålder) hjärnskada före 16 års
ålder medförande bestående funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller dövhet (0-7 år).
Till HAB aktualiseras barn och ungdomar antingen genom egen begäran eller genom
professionell remiss. Vid ett första samtal delges HAB barnets och dess familjs problem och
prioriteringar och HAB gör en bedömning av svårigheter och behov. Om denna tyder på att
barnet ingår i habiliteringens målgrupp planeras för ett fortsatt samarbete med brukaren och
dennes familj. Information till övriga berörda aktörer sker i samråd med dessa.
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3.3.5 Ungdomsslussen
Ungdomsslussen omfattar en rad olika verksamheter som riktar sig till arbetslösa ungdomar
mellan 15 och 24 år. Målet är att komma ut på praktik, utbildning eller arbete.
Ungdomsslussen består idag av tre olika verksamheter som delvis går samman:
1 Unga till arbete
2 Jobb och praktik
3 För avhoppare från skolan mellan 16 och 20 år
(omfattas av det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA)
Ungdomsslussens personal har ett nära samarbete med en rad samarbetspartners som
föräldrar, skolförvaltningen, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
landstinget. För äldre ungdomar (18-25 år) har de utarbetat ett arbetssätt som benämns
”Systematiskt Samverkansarbete (SSA)”. Varje aktör kan aktualisera en ungdom som behöver
samordnad hjälp. En dag i veckan samlas en representant från varje aktör tillsammans med
ungdomen och arbetar systematiskt utifrån en metod som bygger på ett material från
Försäkringskassan. Ett motsvarande arbetssätt för de yngre ungdomarna håller på att
utvecklas.

Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) äger Ungdomsslussen. Verksamheten finansieras
från Arbetsförmedlingen, ESF-medel, skolorna (får del av skolpengen) samt från AME.
3.3.6 Konsultationsteam
Under hösten 2016 fattades beslut om att skapa ett konsultationsteam. Konsultationsteamet
leds av en samordnare och uppgiften är att koordinera insatser från skola, socialtjänst och
BUP runt ungdomar med psykisk ohälsa. Konsultationsteamet arbetar till en början med en
”pilotskola” under våren 2017.

15

3.3.7 Sammanfattande bild av systemets aktörer
Det ”system” inom vilket samverkan sker när det gäller barn och unga i Falu kommun kan
sammanfattningsvis illustreras av nedanstående schematiska figur:

Barn och utbildningsförvaltningen (Skolan)
Elevhälsan
Psykologteam
Övriga resurspersoner

Närvaroteam

Socialförvaltningen
(Socialtjänsten)
Barn- och familjemottagning

Dialogen (i huvudsak generella insatser)

Landstinget
Primärvård
Allmänna vårdcentraler
Barn-/mödravårdscentraler
(BVC)
Ungdomsmottagningen

Skolor: Rektor
skolpersonal
elevvårdsteam

Socialnämnden
Förskolor: chef
och personal

Ungdomsslussen

Samtalsmottagningen Barn och
Unga (SBU)

Specialistvård
BUP samt
neuropsykiatriska
utredningsenheten

Polisen
Habiliteringen
(HAB)
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Målgrupperna för insatser och samverkan är barn som kan fara illa. Dessa består i
princip av tre grupper. Av dessa berörs i huvudsak de två förstnämnda av den
samverkan som är i fokus i denna rapport.

Barn med psykiatriska
problem (adhd, Asperbers
syndrom, autism mm)

Barn med medfödda funktionsnedsättningar eller
funktionsnedsättningar
förvärvade före 7 års ålder

Barn som är utsatta i hemmiljön
eller som själva begått brott,
använder droger etc. och där
socialtjänsten samverkar med
polisen

4 Samhällsutmaningen
4.1

Stort och ökande utanförskap – en process som startar tidigt1
• Enligt olika bedömningar kommer ca 10-13 procent i varje årskull att hamna i
utanförskap. Ofta är det möjligt att i förväg se vilka barn det handlar om, men
bl. a utåtagerande beteende hos små barn är en indikator. Psykisk ohälsa
bland unga är samtidigt ett ökande problem.
•

Barn som klarar sig dåligt i skolan löper större risk för psykosociala problem.
Resan mot utanförskap kan börja redan i förskolan vid 2-3 års ålder. Kritiska
faser är sedan bl. a övergången från mellanstadiet till högstadiet samt när
grundskolan slutar.

•

Forskare har följt ungdomar som kommit till Maria Ungdom för missbruksoch alkoholrelaterade problem. De konstaterar att man hade redan i förskoleåldern kunnat se vilka barn som låg i riskzonen, men att ingenting gjordes.

•

Nio av tio förskolebarn med autism har fortfarande stora svårigheter i
skolåldern trots att de fått tidiga stödinsatser. De flesta föräldrar ansåg att
deras barn inte fått tillräckligt stöd i skolan. Det handlar bl. a om att man
kanske i lite för hög grad vill satsa på inkludering i skolan istället för på
specialskolor och specialklasser. ”Det blir som om stödet blir mindre när
kraven på barnen ökar.” 2 Barn med autism behöver ofta stöd under lång tid, i
många fall under hela skolgången.

•

Add är en form av adhd. Add kännetecknas av bl. a koncentrationssvårigheter
(glömska, svårt att slutföra uppgifter) och underaktivitet (svårt att ta tag i
saker). Eftersom överaktivitet saknas tar add ofta längre tid att upptäcka. 3-6
procent av alla barn har adhd. Add är vanligare hos flickor än hos pojkar.

1

Uppgifterna hämtade ur Nilsson, I., Wadeskog, A., Hök, L. & Sanandaji, N: Utanförskapets pris. Studentlitteratur (2015)
Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome. (2016). Avhandling. Martina Barnevik Olsson,
Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, barnpsykiater och specialiserad på autism hos förskolebarn.
2
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•

Funktionsnedsättningar utgör en riskfaktor för frånvaro i skolan.
Skolinspektionen har i anmälningsärenden rörande frånvaro uppmärksammat
en överrepresentation av elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. I utredningen beskriver många aktörer som arbetar i
närvaroteam med uppdrag att hjälpa elever med omfattande frånvaro att det är
vanligt att eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.3

•

En studie visar att drygt 10 procent av gymnasieelever hade en kognitiv
inlärningssvårighet i skolan som gjorde att man tenderade att misslyckas.

•

Enligt Wadeskog & Nilsson sker det en sorts tyst eller omedveten
exkluderingsstrategi i skolan. De barn som har störst behov av stöd
marginaliseras av systemet.

•

Allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder är 8-10 gånger så vanligt bland dem
med låga skolbetyg än bland dem med medelhöga/höga betyg.

•

Kriminalvården har i en studie visat att nära två tredjedelar av en grupp unga
kriminella män uppfyllde kriterierna för adhd under barndomen. Förekomsten
av adhd är 10 gånger högre bland gruppen jämfört med befolkningen som
helhet. Obehandlad adhd kan förklara ökad risk för brottslighet.

•

Fosterhemsplacerade barn har hög risk för missbruk, kriminalitet mm och de
har också hög förekomst av skolmisslyckanden.

•

Hos barn som traumatiseras till följd av att de växer upp i familjer med
problem (missbruk, misshandel mm) eller blir sexuellt utnyttjade påverkas
hjärnans utveckling och de bär också med sig traumat vilket påverkar deras
livskvalitet även i vuxen ålder.

•

Bland de svårast psykiska sjuka är de som drabbas av psykotiska symtom.
Psykossjukdomar utgör ett livslångt handikapp. En känd riskfaktor är
migration och exponering för trauma. Det ökade antalet ensamkommande
flyktingbarn kan komma att innebära en ökning av psykosinsjuknandet.4

•
4.2 Den samhällsekonomiska aspekten5
Nilsson & Wadeskog har i många år studerat de samhällsekonomiska
konsekvenserna av att inte satsa på förebyggande arbete. I boken ger de ett par
exempel från sin forskning.
Ett exempel är Per som växte upp i ett hem med missbruksproblem samt på olika
familjehem och utredningshem och som gick ut grundskolan med mycket svaga
betyg. Per var föremål för ett antal insatser från socialtjänsten och
arbetsförmedlingen och upplevde sig ha bollats mellan dessa båda myndigheter i
åratal. Genom ett projekt i ett samordningsförbund fick han adekvat hjälp. Detta stöd,
3

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Utredningen om problematisk elevfrånvaro. SOU 2016:94.
DN Debatt 7 januari 2017: Stora brister i vården vid nydebuterad psykos.
5
Uppgifterna hämtade ur Nilsson, I., Wadeskog, A., Hök, L. & Sanandaji, N: Utanförskapets pris. Studentlitteratur (2015)
4
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under 2 år, har kostat samhället ca 130 000 kr. De tidigare åren i utanförskap har
kostat samhället 2-3 miljoner kronor.
En människa som fastnar i utanförskap från 20 års ålder till pensionen, kostar
samhället mellan 10–15 miljoner kronor. Det är summan av alla välfärdskostnader
(sjukvård, rehabilitering, omvårdnad, insatser från rättsväsendet, vårdinsatser med
mera) plus produktionsförlusten under hela deras vuxna liv. Per årskull blir det en
kostnad på 210 miljarder. Utanförskapets pris för fem årskullar är lika högt som hela
Sveriges statsskuld.6
Samhällskostnaden för en individ med psykossjukdomar har beräknats till ca en halv
miljon kronor per individ och år.7
4.3 Beräkningar av utanförskapets pris, Idéer för livet (Skandia)8
Skandia har utarbetat modeller för att beräkna utanförskapets pris. På hemsidan
https://www.utanforskapetspris.se uppskattas kostnaden för utanförskap för en
årskull barn i Falun till följande:

Utanförskapets kostnad per årskull i Falun.

1.127.000.000 kr
I år börjar 667 sexåringar grundskolan i Falun. Enligt statistiken hamnar 113 av dem utanför samhället senare i livet. Titta
på beloppet ovan. Så mycket har utanförskapet kostat Falun när de 113 barnen fyllt 65 år. Och då finns inte den största
kostnaden med - den som de drabbade får betala. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet.

Så här fördelas kostnaderna för samhället per årskull i Falun:
Aktör
Andel Kronor
Typ av insatskostnad
Arbetsförmedlingen
5%
56 350 000 Främst A-kassa
Landsting
31%
349 370 000 Främst läkarbesök,
missbruksvård, avgiftning
Försäkringskassan
4,5%
50 715 000 Sjukpenning och
aktivitetsersättning
Rättsväsende
13%
146 510 000 Polisingripande, rättegång,
fängelsestraff
Kommun
38,5% 433 895 000 Främst institutionsvistelse,
missbruksvård
Övrigt
8%
90 160 000 Kostnader i samband med
brott och inkomstförluster
Utöver dessa kostnader tillkommer produktionsförluster på 530 miljoner kronor.
Produktionsförluster är kostnader som uppstår därför att personerna (och deras
föräldrar) inte arbetar och bidrar till folkhushållet som utebliven moms,
kommunalskatt, landstingsskatt och statlig skatt. Dessutom tillkommer 162 miljoner
i försörjningskostnader (exempelvis kommunalt försörjningsstöd).
6

http://vikanmittsverige.se/fakta-om-utanforskap/
DN Debatt, ibid.
8
Uppgifterna hämtade ur Nilsson, I., Wadeskog, A., Hök, L. & Sanandaji, N: Utanförskapets pris. Studentlitteratur (2015)
7

19

Dessa kostnader genereras för varje årskull barn så länge vi inte lär oss att hantera
utanförskapet på ett bättre sätt.
Dålig skolprestation är en starkt bidragande orsak till framtida utanförskap. Att inte
få fullständiga betyg i årskurs 9 ger sämre förutsättningar för unga i framtiden och
risken för olika typer av utanförskap är stora. Skandia har låtit forskare från Uppsala
universitet arbeta med att ta fram verktyg för att beräkna och få fram ett konkret
ekonomiskt beslutsunderlag för att värdera effekter av förebyggande insatser och
minska kostsamma utfall på sikt. Verktygen är avsedda för kommuner.
Beräkningsmodellen bygger på kunskap om relativa risker och preventiva insatsers
effektivitet och forskarna visar att det är möjligt att värdera effekter av ett antal
kommunala insatser i syfte att förebygga beteendeproblem hos barn och unga, på
kort och lång sikt, både i monetära termer och i hälsotermer.
Sedan tidigare har Skandia fakta om utanförskapets pris vilket gör det möjligt att
jämföra kostnaden för utanförskap med kostnaden för sociala investeringar. En social
investering definieras som en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie
arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till
minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.9 Det som utmärker en social
investering är att den riktar sig till en specifik målgrupp, kräver samverkan mellan
olika aktörer och fokuserar på tidiga insatser.
Skandia betonar vikten av uppföljning och utvärdering vid sociala investeringar.
”Det spelar ingen roll om man via modellerna kan se samhällsekonomiska vinster
och effekter om man inte följer programmen, följer upp och utvärderar det arbete
man utför. Modellerna ska ge underlag för att kunna fatta beslut men ger inga
garantier för framtida resultat så länge man inte utvärderar det man gör”. (Om
Utanförskapets pris, hemsida, 2017-01-02)
Många kommuner arbetar med sociala investeringar och avsätter medel för detta i
sociala investeringsfonder för att stimulera samverkan mellan olika förvaltningar
inom kommunen. SKL lyfter fram vikten av att även kunna göra sociala
investeringssatsningar som finansieras gemensamt av landsting/regioner och
kommuner.
4.4 NNS studie av samhällsekonomiskt resultat (2007-2014)10
Ett av denna studies viktigaste resultat är att den genomsnittliga återbetalningstiden
för alla insatser är 12 månader på samhällsnivå. Det innebär att för den
genomsnittliga insatsen har det tagit ett år att ”betala tillbaka” det som samhället som
helhet satsat på insatsen. Payoff-tiden varierar stort mellan de olika klasserna
(begränsat utanförskap, relativt omfattande utanförskap samt omfattande
utanförskap), från en månad till negativ. Utfallet i de tre klasser som innehåller flest
utvärderingar varierar payoff-tiden mellan tre till 24 månader.

9

Vad är sociala investeringar? 17 frågor och svar, SKL 2014
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS): Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden.
Perioden 2007-2014. NNS 2015:1.
10
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Ett annat viktigt resultat är insatsernas verkningsgrad, det vill säga hur stor andel av
den initiala kostnaden för deltagarnas utanförskap – insatsens potential – som kunnat
frigöras under det första året efter att avslutad insats. Återbetalningstiden för
landstinget/regionen är nio månader, för kommunen/staden tio månader och för
Försäkringskassan 20 månader. Arbetsförmedlingen saknar återbetalningstid,
innebärande att intäkten är negativ i genomsnitt för de ingående insatserna.
4.5 Kostnader för ungdomsbrottslighet11
I Innovationsrådets försöksverksamhet med att anlägga systemsyn i polisens i Gävle
arbete med ungdomsbrottslighet, och i vilken Siv Liedholm medverkade som
konsult, gjorde projektgruppen en kostnadsberäkning på vad fyra brottsbelastade
ungdomar i åldern 15-18 år kostat samhället. Den totala kostnaden uppgick till ca 8.2
miljoner kronor och i projektrapporten anges att de redovisade kostnaderna är lågt
räknade.
Som framgår av figuren nedan faller ca 60 % av kostnaden, ca 4.8 miljoner, på
kommunens socialtjänst. Som rapporten visar bidrar en välmenande men feltänkt
lagstiftning till att polisens arbete med att förebygga och beivra ungdomsbrottslighet
var uppenbart ineffektivt. Kostnaden för en icke ändamålsenlig styrning och fel
fokus inom polisen får samtidigt till stor del bäras av kommunens socialtjänst.

I de studier Nilsson & Wadeskog har gjort kring tidiga insatser för barn och unga så
har, i de lyckade satsningar som gjorts, kostnaderna hamnat på skolan och barn- och
ungdomspsykiatrin. För skolan handlar det ofta om budgetmässiga underskott medan
en stor del av vinsten tillfaller staten. Deras slutsats är att de som tar kostnaderna får
begränsad utdelning, medan de som får vinsterna kan avstå från att satsa. Detta är
troligen anledningen till att vi inte agerar utifrån den kunskap som projekt efter
projekt kommer fram till, nämligen att tidiga insatser är lönsamma.
11

Slutrapport om intervention med tillämpning av systembaserad styrning. Försöksverksamhet under tiden
2013-03-11–2013-10-31. Polismyndigheten i Gävleborgs län. Rapport 2014-01-31.

21

När den enskilde beslutsfattaren ska väga en konkret och tydlig kostnad nu mot en
diffus kostnadsminskning i framtiden, som dessutom tillkommer en annan aktör, blir
valet många gånger att avstå från att genomföra insatsen.

Några sammanfattande reflektioner
•- Det är generellt sett ett stort och växande problem att många ungdomar hamnar i
- utanförskap. Samhällskostnaderna för detta är oerhört höga.
•- Tidig upptäck och tidiga insatser (i förskola och grundskola) är av avgörande vikt för att
- motverka uppkomsten av utanförskap. Många insatser sätts in för sent. Detta ökar risken
- för misslyckande och ökar de totala kostnaderna. Skolan har en nyckelroll.
•- Fragmenteringen i offentlig sektor, ekonomistyrningens fokus på stuprör samt
- ”kostnader här och nu” bidrar till suboptimeringar och till att öka de totala
- samhällskostnaderna.
•- Det system som ska hantera problemet med utanförskap måste därmed inkludera inte
- bara berörda aktörer (skola, socialtjänst, vård, polis) utan även politiken och ansvariga
för ekonomi- och verksamhetsstyrningen i respektive myndighet/förvaltning.
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5 Skottlandsmodellen
Nedanstående avsnitt baseras på en genomgång av hur Skottlandsmodellen och dess
effekter beskrivs i framförallt analysrapporten For Scotland´s Children (2001) samt i
den senaste integrerade planen för samverkan och utveckling, ”2014-2019 For
Highland´s children - Childrens plan”.
Skottlandsmodellen är införlivad i lagstiftningen och har väckt stor uppmärksamhet
internationellt. Skottlandsmodellen är en samordnad arbetsform mellan skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård och syftar till att fånga upp alla barn och unga
som behöver det.
Vi har inte haft ambitionen att efterforska eventuella oberoende utvärderingar och
analyser av modellens styrkor, eventuella svagheter och resultat. Ambitionen har
heller inte varit att försöka jämföra och lyfta fram de eventuella skillnader i
förutsättningar som kan tänkas råda mellan Skottland och Sverige.
5.1 Mål
Målet för planen är att barn och unga
- genom samverkan mellan olika offentliga aktörer och medverkan från barnen
själva och deras familjer samt utifrån barnens individuella behov
- ska ges ett stöd som möjliggör bästa möjliga start i livet och förutsättningar
för att förverkliga sin potential
Planen för 2014-2019 var den fjärde nationella planen i ordningen.
5.2 Utveckling av Skottlandsmodellen
Processen påbörjades redan 2001 med en omfattande och ambitiös analys som
påvisade brister i dåvarande system, (For Scotlands Children). Analysen visade bl. a
att det brast när det gällde:
- Att dela information mellan olika aktörer. En effekt av detta var att berörda
barn och deras anhöriga fick upprepa sina erfarenheter och berättelser om och
om igen för olika aktörer.
- Bedöma och utvärdera barn med problem – olika aktörer kunde ha olika
bedömningar men man träffades inte för att försöka komma fram till en
gemensam bedömning.
- Fördelning av resurser i systemet som helhet samt brister i uppföljnings- och
utvärderingsprocesser. De professionella aktörerna i systemet belastades med
byråkrati genom att olika finansieringskällor krävde olika typer av planering
och återrapportering mm.
Rapporten konstaterar samtidigt att det fanns en uppsjö strategier och planer varav
flera var överlappande. För mycket ansträngningar ägnades åt att producera
dokument, vilket gick ut över det konkreta stödet till barn och unga. Ovanstående
brister, tillsammans med bl. a att målgruppen (children in need) inte var tydligt
definierad medförde att vissa barn hamnade utanför stödinsatserna eller kom i
farozonen för att fara illa.
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Skottland hade också vid denna tidpunkt bland de högsta andelen barn som levde i
fattigdom av alla i-länder. Ca en tredjedel av alla familjer i Skottland levde under
eller nära fattigdomsgränsen. 80 barn blev hemlösa varje dag, närmare 40 000 barn
stängdes av från skolan varje år och ca 100 000 växte upp med våld i hemmet. Ca
9 000 barn rymde hemifrån årligen varav 1600 var under 11 år när de första gången
rymde. Barn med någon form av handikapp fick inte adekvat omsorg och utbildning.
Situationen var med andra ord mycket besvärlig, vilket sannolikt också bidrog till
och möjliggjorde kraftfulla åtgärder när det gällde att förbättra samverkan.
Mottot för regeringens satsning var: ‘A Scotland in which every child matters, where
every child regardless of their family background, has the best possible start in life.’
2006 initierades ett tvåårigt utvecklingsarbete där insatser, stödmaterial mm
utarbetades. Därpå följde 18 månader med implementering. Denna period innebar att
lokala planer och arbetssätt omformades då nya processer infördes och gamla fasades
ut, en kommunikationsstrategi utarbetades och ett omfattande utbildningsprogram
genomfördes. Denna fas avslutades 2010. Det handlar med andra ord om ett
långsiktigt utvecklingsarbete där samverkan, stödmaterial, utbildning och konkreta
insatser successivt prövats och utvecklats.
Den lagstiftning som nu styr samverkan är från 2014 (Children and Young People
Scotland Bill, 19 februari 2014). Man får därför anta att det skett en successiv
utveckling även av lagstiftningen under ganska lång tid.
5.3 Innebörden av Skottlandsmodellen
Med skolan som bas, där barnen finns, har man i Skottlandsmodellen förstärkt
verksamheten med socialtjänst och hälsovård för att kunna arbeta proaktivt med barn
och unga.
Skottlandsmodellen omfattar en förbättringsmodell (Service improvement model) där
”outcomes”, dvs. utfall och effekter för barnen och deras familjer, samt prioriterade
insatser för planperioden lagts fast. Modellen, den utvecklings- och aktivitetsplan
som modellen resulterar i, samt de indikatorer som man följer upp, är gemensamma
för alla aktörer, vilket inneburit mindre byråkrati och ökad effektivitet i
implementering av åtgärder. Den utvärderas också av alla beröra aktörer inklusive de
familjer som har barn och unga som är föremål för åtgärder.
Organisatoriskt har man bildat en ledningsgrupp för förändringsarbetet med
representanter för kommunerna (Highland Council), hälso- och sjukvården (NHS),
SCRA – som är en offentlig verksamhet under regeringen vars uppdrag är att skydda
barn som är utsatta för risk – samt den skotska polisen. I gruppen ingår såväl höga
chefer som annan personal, representanter för den tredje sektorn (ideella
organisationer) och en ”childrens champion”. Under detta paraply finns sedan ett
antal tvärprofessionella förbättringsgrupper.
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Ordförandena i förbättringsgrupperna ingår i ledningsgruppen för att säkerställa
samordning och arbetsfördelning. Det praktiska arbetet utförs sedan av operationella
team i lokalsamhällena.
Förbättringsmodellen bygger på tre frågor:
- Hur går det?
- Hur vet vi det?
- Vad kan vi göra annorlunda/bättre för att förbättra för barn och unga?
Utgångspunkten för arbetet är att prioritera och ”skydda” den operativa
verksamheten, så att den kan upprätthålla en hög standard i service och insatser för
barn och unga med kognitiva eller fysiska handikapp samt de barn och unga som
lever under utsatta förhållanden. Det senare inkluderar bl. a samverkan mellan
kommuner och NHS när det gäller sådant som amning, vaccinationer, rökning och
drogmissbruk.
När det gäller utfall och effekter är dessa strukturerade i sju områden, vart och ett
med sina mål, nyckeltal för uppföljning samt strukturer för förbättringsplaner som
sedan kan anpassas i respektive förbättringsgrupp. Aktuella förbättringsplaner
publiceras på en gemensam hemsida http://www.forhighlandschildren.org/1childrensplan/strategy.htm
Den modell man arbetar utifrån betraktar stöd till utsatta barn som ett system (dvs.
inte som flera system som ska samverka med varandra).
Praktiskt innebär detta att:
-

Varje barn/ungdom har en särskild ”named person” (kontaktperson eller
snarare kanske handledare/lots). Under graviditeten är denna en barnmorska
och under tiden upp till skolåldern en ”health visitor” – svarar sannolikt mot
någon på barna- och mödravårdscentralerna. Överlämnandet mellan
barnmorska och ”health visitor” sker enligt en fastställd rutin. När barnet
börjar skolan övergår ansvaret till en ”namned person” i skolan. Se nedan.

-

De barn som har behov av särskilt stöd har en individuell handlingsplan. När
planen förutsätter samverkan mellan olika professionella aktörer finns det en
utpekad ansvarig ”lead professional” som svarar för samordningen.

-

I kommunerna är en förvaltning ansvarig för service och stöd. Genom denna
samordnas hälsovård, socialvårdens insatser och speciella insatser för stöd till
lärande i skolan under en ledning och en budget.

Utvärderingar har visat att modellen är framgångsrik. Allt färre barn som lever
utsatta och under risk blir föremål för åtgärder från SCRA´s sida och
ungdomsbrottsligheten har sjunkit markant. Även kommunernas socialtjänst vittnar
om minskad arbetsbörda genom att färre fall kommer in och att berörda unga
behöver stöd under kortare perioder.
Som framgångsfaktorer har man lyft fram bl. a
- En gemensam, tydlig vision för vad arbetet syftar till och vad man ska uppnå
samt en kreativ och innovativ kultur. Modellen har också medfört att man fört
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samman professionella medarbetare med stark ”commitment” för visionen
och arbetssättet.
-

Effektiva insatser har nu satts in tidigt i barnens och de ungas
utvecklingsprocesser. Barnens behov och risker identifieras tidigare och
åtgärders sätts in innan de eskalerat och genererat ökade problem och
svårigheter.

-

Den gemensamma självutvärderingen och gemensam styrning (performance
management) över förvaltnings- och professionsgränser med fokus på utfall
och effekter tillsammans med en effektiv involvering av berörda barn och
unga har bidragit till goda resultat. De gemensamma arbetssätten har också
medfört att det blivit mera tid till direkta kontakter med berörda barn/unga
och deras familjer.

-

Tillgången till gemensam information (genom s k Child Concern Forms) har
varit viktiga för kontaktpersonens (”the named person”) och de professionellt
ansvarigas (”lead professionals”) möjligheter att snabbt initiera åtgärder.
Åtgärder kan sättas in tidigt och bli mera ändamålsenliga. En viktig del i detta
är de perspektiv som barnen och deras anhöriga själva bidrar med. Utan detta
perspektiv får de professionella aktörerna inte fullständig förståelse för
problem och behov.

En viktig komponent i ansatsen är den personligt ansvarige (the named person). För
barn i skolåldern är det huvudlärare, biträdande huvudlärare eller en ”principal
teacher for support and guidance.” När det gäller privata skolor utses en ”named
person” av en tjänsteman. Ansvaret för en ”named person” är reglerat i lag.
Personen styrs av fem strukturerade frågor:
1.
2.
3.
4.
5.

Vad står i vägen för detta barns välbefinnande?
Har jag all information jag behöver för att hjälpa barnet ifråga?
Vad kan jag göra för att hjälpa barnet ifråga?
Vad kan min förvaltning göra för att hjälpa barnet ifråga?
Vilket ytterligare stöd, om något, kan behövas från andra förvaltningar?

Till modellen finns en vägledning med vägledande principer, grundläggande
strukturer, gemensamma indikatorer på barns och ungas välbefinnande, de fem
frågorna, strukturer och modeller för planering, verktyg m.m.12 Därutöver finns bl. a
en vägledning för utvärdering.13
En av de vägledande principerna är att sätta barnet i centrum. Barn och unga ska få
komma till tals, bli lyssnade till och vara involverade i de beslut som rör dem.
Utgångspunkten är att alla, även mycket unga barn, kan uttrycka åsikter och ha
synpunkter på sina förhållanden om det finns vuxna som är villiga att ta sig tid att
lyssna, observera och ha tålamod. Barn och unga behöver relationer för att känna
12

Highland Practice Model Guidance
13

Improving outcomes for children and young people. A guide to evaluating wellbeing in schools and
nurseries
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tillit och för att begära hjälp. De små stegen för att skapa förtroendefulla relationer är
viktiga.
I det ovan nämnda materialet återfinns följande illustrativa citat:
“The rituals, the smiles, the interest in the daily routines, the talents they nurture, the
interests they stimulate, the hobbies they encourage, the friendships they support, the
sibling ties they preserve make a difference. All of these little things may foster in a
child the vital senses of belonging, of mattering, of counting. All of these little details
may prove decisive turning points in a young person’s developmental pathway. It is
important not to be distracted or seduced only by the big questions.
While, for example, professionals agonise or stall over whether or when to place a
child in a permanent family, they may have lost sight of crucial details of what can
sustain the positive development of this child today. Attention to the detail in the
present makes the prospect for the future more promising and more
attainable.”(Gilligan 2000, p. 45)
Trots att det kan synas vara självklart att lyssna på och prata med de berörda barnen
visar forskningen I Storbritannien att det ofta inte sker alls eller sker på ett
tillfredsställande sätt.

Bild som illustrerar Skottlandsmodellens metoden att hjälpa varje barn14

14

”A guide to getting it right for every child” 03/09/08
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Några sammanfattande reflektioner kring Skottlandsmodellen
• En satsning liknande den i Skottland är ett inte något ”quick fix”. Det
handlar om en långsiktig, systematisk satsning där man åstadkommer en
gemensam förståelse av uppdraget, ett gemensamt ansvarstagande och
agerande och förändring av styrning, ledning, uppföljning, arbetssätt,
organisationskulturer m.m. så att allt stödjer det gemensamma uppdraget.
• Skottlandsmodellen baseras på en systemansats, dvs. man integrerar de
aktörer (det system) och de resurser som omger och stödjer barn och unga
med särskilda behov och/eller som befinner sig i riskmiljöer. En sådan
ansats skiljer sig väsentligt från hur styrningen av svensk offentlig sektor är
utformad i dagsläget.
• Skottlandsmodellen bygger på systematiska, strukturerade och integrerade
(resurs- och personalmässigt) angreppssätt samt att det alltid finns någon
som har ansvar för det enskilda barnet.
• De resultat som redovisas pekar mot att tidiga insatser ger effekter som
bidrar till sänkta kostnader i systemet som helhet, liksom i samhället i stort.
• Skottlandsmodellen omfattar även samverkan med polisen samt den tredje
sektorn (civilsamhället). Hur den senare kommer in i samverkan mera
konkret framgår inte av genomgångna dokument. Inte heller framgår tydligt
hur samverkan med polisen sker när det t ex gäller delning av information,
den frivilliga medverkan från barn/unga och deras anhöriga etc.
• Modellen, så som den beskrivs, tar sin utgångspunkt i det enskilda barnets
situation och involverar barnet aktivt genom att lyssna, observera och
bygga relationer. Barnet blir då inte ett ärende, utan en aktiv medaktör.
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6 Några erfarenheter av samverkan
Det ingår inte i uppdraget att blicka utanför Skottlandsmodellen och de aktörer som
direkt berörs i offertunderlaget. Vi har ändå, utan några anspråk på fullständighet,
översiktligt gått igenom några konstruktioner som till en del påminner om
Skottlandsmodellen och som vi i tidigare sammanhang haft anledning att följa. Det
rör sig i huvudsak om lite äldre studier, och vi är medvetna om att det finns senare
forskning och försöksverksamheter. Vi tror dock att nedanstående genomgång fångar
de väsentligaste aspekterna som bör diskuteras när det gäller samverkan, vilket är
syftet med avsnittet.
6.1 SOCSAM – en begränsad försöksverksamhet
SOCSAM var en lokal försöksverksamhet som bedrevs på 1990-talet i ett antal
kommuner (dock ingen kommun i Dalarna). Syftet var att genom samordning av
resurser från socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst uppnå såväl
välfärdsvinster för enskilda som samhällsekonomiska vinster. De medverkande
parterna – kommun, landsting och försäkringskassa – bildade ett gemensamt politiskt
ledningsorgan och gavs ett gemensamt finansiellt ansvar för de verksamheter som
ingick i försöksverksamheten.
Intentioner var att skapa bättre formella förutsättningar för att prioritera
gemensamma insatser för personer i målgruppen. SOCSAM:s primära målgrupp var
personer i yrkesverksam ålder med behov av samordnade insatser. Personerna i
målgruppen stod i regel relativt långt från arbetsmarknaden och verksamheten kom
främst att omfatta aktiviteter som syftade till att rehabilitera till arbete och
sysselsättning. Detta ledde till samverkan även med (dåvarande)
länsarbetsnämnderna trots att dessa inte formellt omfattades av försöksverksamheten
och den lagstiftning denna grundades på.
Utvärderingen av SOCSAM pekade bl a mot att15
• Behov och problem som kräver tvärsektoriella lösningar blev tydliggjorda.
• De medverkande parternas gemensamma ansvar innebar drivkrafter för
samordnade insatser och hindren för samverkan minskade.
• Helhetssynen främjades genom att parterna fick ett gemensamt
kostnadsansvar för socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
• Det var tveksamt om de ingående verksamheternas samlade kostnader
minskade i någon större omfattning. Däremot medförde SOCSAM positiva
effekter med avseende på sjukpenning- och socialbidragskostnader samt
utvecklingen av långa sjukfall.
• Personalen ansåg inledningsvis att olika yrkesgruppers attityder till varandra
utgjorde ett stort problem för samverkan. När försöksverksamheten pågått
under några år ansågs problemet vara mindre.

15

Riksförsäkringsverket & Socialstyrelsen: SOCSAM – försök med politisk och finansiell samordning. Rapport 2001:1.
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6.2 FINSAM – en bestående finansiell samordning16
År 2004 trädde lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser i kraft. Lagen möjliggör för Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting att samverka finansiellt inom
rehabiliteringsområdet.
För att finansiell samordning, Finsam, ska kunna bedrivas krävs att alla fyra parterna
deltar och att ett samordningsförbund bildas. Försäkringskassan ska bidra med
hälften av medlen till Finsam, landstinget med en fjärdedel och den eller de
kommuner som deltar med en fjärdedel. Lagen är frivillig för kommuner och
landsting. Falu kommun ingår i Samordningsförbundet Finsam Falun.17
Bakgrunden till Finsam var att regeringen ansåg att det kan vara svårt att rehabilitera
människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och
arbetsmarknadsrelaterade problem. Dessa riskerar att hamna i en gråzon eftersom de
insatser som behövs faller inom flera aktörers ansvarsområde. Detta kan leda till en
rundgång mellan aktörerna med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.
Insatserna i Finsam ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga att
utföra förvärvsarbete.
6.2.1 Statskontorets utvärdering av Finsam 2008.18
Några erfarenheter av Finsam enligt Statskontoret:
• Svårt att följa upp insatser och deras effekter. Relevant uppföljningsstatistik
saknas.
• Parterna har olika uppdrag och kulturer. De gör olika prioriteringar av såväl
insatser som av individer. Många uppgav att de statliga myndigheternas mål
och regelverk försvårade arbetet. Även bristande samsyn och kulturskillnader
utgjort en svårighet.
• Brukarnas inställning var övervägande goda. Ett vanligt omdöme var att de
kände sig ”sedda” och att insatserna bidragit till en helhetssyn på individen
samt ett respektfullt bemötande utan inslag av dömande beteende. En
kontinuerlig och engagerad kontakt skapade förtroende mellan handläggare
och brukare.
• Däremot framstod själva samordningen av olika insatser inte som någon
avgörande fördel för brukarna. Det var snarare kvaliteten på mötet mellan
brukare och handläggare som framhölls. I brukarnas perspektiv ökade
kvaliteten när de bara behövde träffa en handläggare och därmed slapp att
upprepa sitt ärende.
• Stödet för att finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska bedrivas i
ett särskilt samordningsförbund var starkt, 70 procent i kommunerna och 80
procent på Arbetsförmedlingen. Att Finsam har en egen budget hade ett
mycket starkt stöd bland samordningsförbunden.
• Fördelarna med att andelarna när det gäller finansiering är fastställda i
lagstiftning vägde tyngre än nackdelarna. En fastställd finansiering
16

www.finsam.se
Sedan de utvärderingar som redovisas i detta avsnitt har vissa förändringar gjorts i Finsams uppdrag
18
Statskontoret: Fyra år med Finsam. Rapport 2008:7.
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•

underlättar både start av förbund och det kontinuerliga arbetet i Finsam.
Genom att finansieringen är bestämd på förhand undanröjs risken för
segdragna diskussioner kring fördelningen.
Det var bred uppslutning kring att Finsam erbjuder en fastställd form för hur
samverkan kan gå till. Att institutionella och finansiella frågor inte behöver
diskuteras innebar att flera potentiella källor till meningsskiljaktigheter på så
sätt undveks.

Statskontoret diskuterar i sin rapport vad som kan betraktas som framgångsrik
samverkan. Man konstaterar att samverkan förväntas ha ett värde för ett flertal
aktörer, som alla kan ha skäl att definiera framgång på sina egna vis. Inte sällan kan
en framgång för den ene medföra en kostnad för den andre. Vad som är en framgång
beror också på de målsättningar som finns.
Statskontoret framhåller att när samverkan utvärderas är det viktigt att vara mycket
tydlig med vems framgång, och vilken typ av framgång, som utgör referenspunkt.
Regeringens målsättning med Finsam fokuserar på framgång när det gäller att skapa
värden för berörda individer samt samhällsekonomiska vinster. Man kan dock tänka
sig andra utfall i Finsam som förtjänar att betraktas som framgångar. Att individers
välbefinnande och livskvalitet ökar är en vinst även om individen kvarstår i offentlig
försörjning. Även ”felaktig” rehabilitering i Finsam, där en individ placerats i en
olämplig insats, kan vara framgångsrik genom att individens behov fastställs och
personen slutligen hamnar i rätt välfärdssystem. Sådana framgångar låter sig inte
enkelt mätas.
6.2.2 Försäkringskassans utvärdering av medverkan i Finsam19
Försäkringskassan genomför årliga utvärderingar av olika aspekter på Finsamsamverkan. I rapporten för 2015 tar man upp insatser för att utveckla arbetsformer
och strukturer för effektiv samverkan som syftar att underlätta återgång till arbetet
när det gäller individer som har arbetsoförmåga på grund av sjukdom.
Ett flertal insatser syftar till att möta ökningen av arbetsoförmåga på grund av
psykiska diagnoser och många projekt och insatser innebär kontaktmannaskap och
dialoger med de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i landet. Insatserna innebär
ofta att man etablerar kontaktmannaskap på vårdenheter för att finnas tillgängliga för
frågor från både vårdpersonal och patienter och vara en länk mellan vårdenheten och
Försäkringskassans handläggare.
Den relation som byggs upp mellan vårdenheten och mellan Försäkringskassans
lokala kontor genom kontaktmannaskap och dialoger bedöms ha en positiv inverkan
på det ömsesidiga förtroendet, vilket anges som en förutsättning för ett effektivt
samarbete kring den enskilde. Det har gjorts mycket lite uppföljningar av effekter av
finansiell samverkan mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvården.
Uppfattningen hos de deltagande parterna är dock att man närmar sig varandra
genom samverkansinsatserna och att det blir enklare att samarbeta genom ökad
förståelse för varandras uppdrag och villkor.
19

Försäkringskassan: Uppföljning av finansiell samordning. Svar på regeringsuppdrag 2016-02-26.
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6.3 Ny yrkesgrupp inom rehabiliteringsområdet
Regeringen kom i december 2016 överens med SKL om att satsa ytterligare flera
miljarder på att få sjukskrivna tillbaka i arbete. Det i detta sammanhang intressanta är
att regeringen vill etablera en ny yrkesgrupp inom vården i form av
rehabiliteringskoordinatorer. Dessa ska ge patienterna stöd samt vara
kontaktpersoner och samordnare av rehabiliteringsinsatserna. Försök med
rehabiliteringskoordinatorer har bedrivits i pilotprojekt i vissa landsting och
verksamheten blir nu permanent.20
Tanken är i och för sig inte ny. Olika offentliga utredningar har föreslagit att utsatta
personer, som har kontakter med flera olika offentliga aktörer, bör få en lots som
hjälper personen att hitta rätt och ”navigera” i systemet. Utredningen ”Rehabilitering
till arbete” konstaterade redan år 2000 att ansvaret är otydligt och att ingen aktör har
en helhetssyn på klientens situation. Personer med sammansatta problem slussas
mellan olika aktörer. Utredningen konstaterade att den samordnade rehabiliteringen
fokuserade på myndigheternas samordning snarare än på samordningen av individens
rehabilitering.21 Utredningen konstaterade också att rehabiliteringsområdet är svårt
att belysa då det saknas uppgifter om behovets storlek, väntetider för olika insatser
liksom om effekter av dessa insatser. Utredningen uppskattade samtidigt de
sammantagna samhällsekonomiska vinsterna av en bättre rehabilitering till nio
gånger de satsade pengarna.
Liknande erfarenheter redovisades även av ”Samverkansutredningen” (år 2000) som
studerade samverkan mellan landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas
vård och omsorg. Brister i samverkan var enligt utredningen särskilt påtagliga för
människor med stora, långvariga och sammansatta behov. Dessa hamnade ofta själva
i rollen som samordnare av insatser från olika aktörer.
6.4

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor – utvärdering
201522
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick 2014 i uppdrag att
beskriva och om möjligt föreslå en eller flera modeller för hur samhällets stöd till
unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan förbättras.
Myndighetens definition av psykisk ohälsa har varit bred och innefattar såväl unga
med konstaterad diagnos som är i kontakt med psykiatrin eller annan vård, som den
självupplevda psykiska ohälsan. Som framgångsfaktorer lyfter studien fram:
-

Individnära stöd över tid
Att det finns tid, bra bemötande och flexibilitet i de stödåtgärder som erbjuds
och att verksamheterna för unga som varken arbetar eller studerar skapar ett

20

DN den 17 december 2016
Processbaserad verksamhetsstyrning i staten – från ärende till medborgare. Statens kvalitets- och kompetensråd. 2004.
Ytterligare exempel på problem och föreslagna lösningar finns i rapporten. En slutsats kan möjligen vara att problemen är
desamma i dag som de var för 15 år sedan.
22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller
studerar. Redovisning av uppdrag. (2015)
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socialt sammanhang för individen – en trygg miljö där man blir sedd och får
en gemenskap genom att träffa andra i samma situation.
-

Stöd även till unga som inte har en diagnos
Att kunna erbjuda särskilt stöd även till unga som inte redan har en
neuropsykiatrisk eller psykisk diagnos. Idag går många unga som saknar de
formella kriterierna för en diagnos miste om särskilt stöd. Anpassning av stöd
och insatser måste ske utifrån individernas behov ‒ oavsett om individerna
har en diagnos eller inte.

-

Civilsamhället som en resurs
Att använda det civila samhällets professionaliserade organisationer som en
resurs. Ofta är det hit unga söker sig först, och det finns många aktörer inom
civilsamhället som har kunskap om psykisk ohälsa och erfarenhet av att
arbeta med dessa frågor. Det är av vikt att ansvariga aktörer använder den
kompetens som finns inom civilsamhället och ser denna som en resurs i
arbetet med unga med psykisk ohälsa.

-

Tydligare samverkan mellan verksamheter och vården
Att när samordningen fungerar och hälso- och sjukvården är ”med på tåget”
uppfattas det som en framgångsfaktor för arbetet med individstöd. Många
efterfrågar en bättre relation med vården. Det handlar om
kunskapsöverföring, dvs. att förmedla kunskap om psykisk ohälsa generellt,
men också om att ha representanter från vården närvarande och delaktiga i
handlingsplaner och stödåtgärder.

-

Stärkt kunskap om psykisk ohälsa hos flera aktörer
Att öka kunskaperna om psykisk ohälsa. Kunskapsbrist är ett hinder för att
identifiera psykisk ohälsa hos unga. Ökad kunskap om psykisk ohälsa
efterfrågas hos arbetsgivare och beslutsfattare så att det finns förståelse och
adekvat stöd för den problematik som den unge tampas med. Även skolan
behöver öka sin kunskap och kompetens kring psykisk ohälsa.

-

Förebyggande arbete – börja tidigt!
Att satsa på förebyggande arbete med tidiga insatser mot psykisk ohälsa.
Skolan är en viktig arena för det arbetet. De förebyggande insatserna bör inte
enbart vara reaktiva utan också innefatta arbete med universell prevention
som riktar sig brett, det vill säga även till skolelever i tidiga åldrar. Ytterligare
en aspekt handlar om att utforma stöd till föräldrar så att de tidigt bättre kan
tolka olika tecken i barns beteende som kan signalera psykisk ohälsa.

6.5 Attentions enkätundersökning23
För många föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser är ett fungerande stöd
från samhället helt avgörande för att få livet att fungera. En undersökning från
Attention, i samarbete med försäkringsbolaget Trygg-Hansa, visar att 72 procent av
föräldrar till barn med dessa diagnoser tycker att det ofta är svårt eller omöjligt att
23

Riksförbundet Attention och Trygg Hansas enkät 2015 – All vår tid går åt till att söka stöd. Nu orkar vi inte mer – bristande
samordning är ett akut problem.
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veta var de kan få hjälp och stöd. Bara 3 procent tycker att det är lätt att veta var de
ska vända sig.
Undersökningen visar också att det som föräldrarna anser påverkar barnet allra mest
är det bristande stödet i skolan och bristen på samordningen mellan olika instanser
och myndigheter. Bara 8 procent anser att deras barn har fått mycket stöd och hjälp
från samhället sedan diagnosen fastställdes. 27 procent har sökt hjälp som de inte har
fått och var femte förälder (22 procent) uppger att diagnosen i sig inte har gjort
någon skillnad för barnet.
Förutom bristen på samordning visar undersökningen att föräldrarnas hälsa påverkas
allvarligt av stress och ständig oro. 9 av 10 av de svarande uppgav att de ofta eller
ständigt känner stress kopplad till sitt barns situation. 83 procent uppger att kraven
som ställs på dem har lett till förändringar i deras arbetssituation. Så många som 15
procent av föräldrarna är för närvarande sjukskrivna och 33 procent har ofta eller
periodvis varit det. 27 procent av föräldrarna har gått ner i arbetstid för att kunna
vara tillgängliga för barnet.
6.6 Utredningen om problematisk elevfrånvaro24
Utredningen, som avlämnades den 9 januari 2017, konstaterar att omfattande
frånvaro ofta rör elever med sammansatta behov. Trots att samverkan i dessa fall ofta
är avgörande är brister i samverkan vanligt förekommande.
Utredningen konstaterar att behovet av samverkan ökar alltmer i ett komplext
samhälle, präglat av specialisering och fragmentering. Med specialisering och
fragmentering följer också risken att insatser ges i fel ordning, att samma insatser ges
av olika aktörer i samma ärende eller att en insats som är förutsättningen för en
annan inte kommer till stånd. Utredningen skriver att frånvaro kan uppstå eller
förvärras av att skolan väntar med att sätta in åtgärder under tiden ett barn står i kö
för utredning vid BUP eller socialtjänsten. På samma sätt kan BUP avvakta med
insatser under tiden socialtjänsten gör en utredning av situationen runt ett barn, och
tvärtom.
Utredningen konstaterar vidare att fragmenteringen syns även i form av att det kan
finnas många olika verksamheter som ska ge stöd till barn, ungdomar och familjer
och att det inte är ovanligt att olika verksamheter inte känner till varandra och att
ungdomar och vårdnadshavare inte känner till vilket stöd som finns. Det kan leda till
att samverkan inte sker och att resurser inte utnyttjas optimalt.
Utredningen lägger förslag på åtgärder som bl. a syftar till att skolpersonal, rektor,
huvudmän och hemkommuner ska agera tidigt och aktivt vid såväl giltig som ogiltig
frånvaro. Bl. a bör
• rektor tillsammans med elevhälsan utveckla arbetssätt och en organisation
som underlättar lärarnas möjligheter att få råd och stöd från elevhälsan

24
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•

elevhälsans roll stärkas bl. a genom att dess förebyggande och
hälsofrämjande arbetet konkretiseras och tydligare regleras

•

en systematiserad överlämning utarbetas mellan olika stadier i skolan samt ett
ökat ansvar för lärarna i samband med detta.

I övrigt redovisar utredningen forskning och erfarenheter kring samverkan mellan
berörda aktörer varför vi hänvisar till rapporten (SOU 2016:94, kapitel 12) för
ytterligare underlag.

Några sammanfattande reflektioner
• Problemet med fragmenterat ansvar där olika aktörer ska samverka för att
tillsammans stödja en person i en viss livssituation eller hantera ett
samhällsproblem är väl dokumenterat såväl ur myndigheternas perspektiv som
ur berörda brukares perspektiv. De problem som togs upp av styrgruppen vid
det inledande mötet är med andra ord inte specifika för Falun och Landstinget i
Dalarna.
• De problem som beskrevs av styrgruppen är samtidigt problem som diskuterats
i mer än 20 år och som fortfarande inte lösts på ett tillfredsställande sätt i
samhället i stort. Detta trots flera utredningar, försöksverksamheter m.m.
• Ett grundproblem förefaller vara den fragmenterade svenska modellen. Det
fragmenterade ansvaret lägger stor börda på brukarna. Genom åren har olika
förslag lagts om stöd i form av en ”lots” eller, som nu, om en
”rehabiliteringskoordinator” som hjälper den enskilde med kontakter,
samordning etc. för att undvika att individen (eller dennes anhöriga) blir
samordnare i sin egen process. En viktig funktion bör också vara att säkerställa
att individen inte hamnar mellan stolarna, eller blir stående i kö i väntan på
insatser, utan att någon tar ansvar för stödet från det offentliga. Som bl. a
Attention/Trygg Hansas enkät pekar på så blir kostnaderna för såväl berörda
familjer som för samhället betydande när brukarna själva måste ta ansvar för
samordningen.
• MUCFs utvärdering pekar på ett antal väsentliga framgångsfaktorer som tidiga
och förebyggande insatser som inte nödvändigtvis är knutna till en diagnos
samt behov av stärkt kunskap.
• Till dessa framgångsfaktorer kan läggas gemensam budget, vilket bidrar till att
aktörerna kan fokusera på att individerna i målgruppen snarare än på vem som
ska betala.
• En nära samverkan med personliga kontakter i det dagliga arbetet skapar ökad
förståelse för varandras kompetenser och en gemensam förståelse för uppdraget
vilket bygger upp förtroende och underlättar samverkan.
• Skottlandsmodellen förefaller ligga i linje med dessa principer för framgång
och med svenska erfarenheter.
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7 Olika styrningsdoktriner
Inom den statsvetenskapliga forskning som har inriktning mot utvärdering talar man
om tre olika styrningsdoktriner: mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning och
brukarstyrning.25 Dessa tre doktriner är instrumentella för att förstå förutsättningarna
för en ökad samverkan och integration liknande den i Skottlandsmodellen, även om
den statsvetenskapliga utgångspunkten är idéer om olika sätt att åstadkomma en
decentraliserad politisk styrning av offentlig verksamhet. Till dessa tre
styrningsdoktriner vill vi lägga systemsyn som ett fjärde alternativ som kombinerar
element från såväl nätverksstyrning som brukarstyrning.
Det förtjänar också att påpekas att mål- och resultatstyrningen växte fram som en
reaktion på den tidigvarande regelstyrningen. Istället för att styra med detaljerade
föreskrifter, riktlinjer och rutiner (dvs. ha fokus på processen) borde man ha fokus på
vad myndigheterna åstadkommer dvs. deras resultat. Kritiker menar dock att de
senaste decenniets utveckling inneburit en tillväxt av detaljstyrning med regler och
rutiner som gör att regelstyrningen ökat och att vi därmed har både detaljerad
regelstyrning och mål- och resultatstyrning i dagens offentliga sektor.
7.1 Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning är den styrningsdoktrin som allmänt tillämpas i offentlig
sektor i dag även om beteckningarna kan variera. Ibland används begreppet
målstyrning, ibland resultatstyrning som alternativa begrepp.
Mål- och resultatstyrningen är vertikal, dvs. den sker top-down. Huvudmannen sätter
mål och följer upp verksamhetens resultat. Grundidén är att utföraren
(myndigheten/förvaltningen) själv väljer medlen för att uppnå de politiska målen.
Man redovisar sedan måluppfyllelse genom sin resultatredovisning. I det här
sammanhanget är det intressanta inte grundidén som sådan, utan att styrningen sker i
stuprör och alltså följer hierarkierna. Uppdrag, mål, resurser, ansvar och
befogenheter knyts till en specifik myndighet/förvaltning och inom denna till olika
enheter etc. i en hierarkisk struktur. Mål- och resultatstyrningen som doktrin syftar
därmed till att upprätthålla effektiva och tydliga hierarkier med tydligt ansvar på
varje nivå.
När det handlar om att hantera komplexa frågor (som t. ex stöd till barn med
funktionsnedsättningar och sociala problem) så styckas ansvaret upp på olika aktörer
(myndigheter/ förvaltningar), alla med ansvar för en ”tårtbit” av helheten och med
vidhängande resurser, mål och uppföljningskrav. Komplexiteten förväntas aktörerna
hantera genom samverkan.
Detta innebär med andra ord att ansvaret för helheten är underordnat ansvaret för den
egna delen. I statsvetenskaplig forskning har detta beskrivits som att ansvaret ofta
kommer att ligga på detaljerna – ofta redovisat som utförda prestationer – medan
ansvar för helheten och för utfall (effekter) för medborgarna eller samhället saknas.
Legitimiteten i modellen är att ett tydligt ansvar är en förutsättning för möjligheten
25
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till ansvarsutkrävande. Att detta sätt att styra leder till ansvar för detaljer – och för
den egna budgeten – snarare än för helheten är en insikt som ligger till grund för
Skottlandsmodellen:
“Whether necessary or not, a function of fragmented organisational structures is
often competition and protectionism in the allocation and use of resources, that
contradicts concerns with best value. A head teacher’s unwillingness to invest £40
per week in classroom assistance leads the social work department in the same
council to spend £400 per week on an excluded child. Equally, it does not occur to
social work managers to allocate £40 per week from their budgets to the head
teacher.
Best value also has a longitudinal dimension: controlling costs now that result in far
higher unnecessary expenditure later is equally not best value. The Head Teacher’s
£40 saving becomes thousands of pounds expenditure in the criminal-justice system
as the impact of exclusion, labeling, and alienation kick-in. Put simply, “best-value”
is an holistic concept incompatible with agency specific and time specific budget
management interests.”
/Colin Mair, Director, SLAM Centre/
Problematiken diskuteras i den svenska kontexten också av Nilsson & Wadensjö. De
menar att det framförallt är två förhållanden som gör att samhället misslyckas med
att bemöta utanförskap på ett tillräckligt effektivt sätt: kortsiktighet i styrning och i
hur verksamheter följs upp samt den fragmentering som uppstår till följd av
stuprörsförvaltningen. De beskriver svensk offentlig sektor som uppdelad i stuprör
som i sin tur är uppdelad i sugrör och som i sin tur är uppdelad i hårstrån.
Det offentliga möter ungdomar i behov av stöd med kortsiktiga, reaktiva och
fragmenterade insatser som ger föga effekt, när behovet handlar om stöd som sätts in
tidigt, är uthålligt och baseras på helhetssyn och samverkan för att bryta utanförskap.
Den chef som lyckas balansera sin budget presterar ”bra”, medan den som går med
underskott kan få kritik. Hela tänkesättet motverkar effektiv samverkan kring unga
med komplex problematik där neuropsykiatriska problem kan kombineras med
sociala missförhållanden och ekonomiska svårigheter.
Det är även vår uppfattning att dagens mål- och resultatstyrning med dess fokusering
på uppföljning och ansvarsutkrävande i ”stuprör” är en grundorsak till ineffektivitet
ur ett helhetsperspektiv. Det krävs en helt annan helhetssyn (=systemsyn) för att
hantera ungdomar med särskilda behov. Det är heller ingen originell ståndpunkt.
Bl. a den förvaltningspolitiska kommissionen kritiserade resultatstyrningen i staten
redan i slutet av 1990-talet för att styrningen hade för mycket fokus på enskilda
myndigheters prestationer. Resultatstyrningens fokus på prestationer medför
samtidigt att de effekter som prestationerna förväntas leda till kommer i bakgrunden.
Detta har nyligen lyfts fram även av statliga Ekonomistyrningsverket i ett par
rapporter.26
26

ESV 2016:59 Effektivisering i statsförvaltningen samt ESV 2016:51 Att synliggöra
myndigheters resultat.
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Nilsson & Wadensjö menar dessutom att den styrka som ligger i olika
specialistkompetenser kan bli den största svagheten för att skapa en
sammanhängande insats för den som behöver hjälp. I stället för effektiv samverkan
riskerar man att få konkurrerande och motverkande perspektiv, vad de benämner som
perspektivkamp.
Till detta finns en risk för kamp om resurser och betalningsansvar (som illustreras
ovan i citatet av Colin Mair) samt problemet med att vi i offentlig sektor inte ser
förebyggande arbete som en social investering utan som en ren budgetfråga –
insatser blir en kostnad som belastar årets budget.
7.2 Nätverksstyrning (governance)
Nätverksstyrning är horisontell, och den horisontella samordningen är det primära.
Istället för att fokusera på ansvar i enskilda myndigheter/förvaltningar (stuprören)
fokuseras helheten. Inom den så kallade ”governance”- forskningen har nätverk
närmast beskrivits som en reaktion på stuprörsförvaltningens fragmentering.
Utgångspunkten är att komplexa problem inte går att lösa i en fragmenterad
förvaltning. Det krävs samverkan och därmed horisontell samordning av styrningen.
En nätverksförvaltning kan inkludera såväl olika offentliga aktörer som samverkan
med civilsamhället, något som är fallet i Skottlandsmodellen.
Behovet av horisontell samordning i styrningsprocessen kan vara en funktion av
sakfrågans komplexitet. När sakfrågan är komplex föreligger ofta olika uppfattningar
om problemets natur, orsaker, konsekvenser och lösningar. Komplexiteten kan
emellertid också bestå i så kallad institutionell komplexitet, dvs. att vi är
organiserade i stuprör med ansvar som inte går att tydligt avgränsa i förhållande till
det problem som ska hanteras. Den institutionella komplexiteten kan då hanteras
genom att olika aktörer slår ihop sina resurser, utbyter resurser med varandra eller
anpassar sina verksamheter utifrån problemets specifika art.
Nätverksstyrningen som strategi bryter mot principer on tydligt ansvar. Otydligt
ansvar är enligt forskarna det pris som får betalas för att hantera komplexiteten på ett
mera ändamålsenligt sätt. Man talar här om utfallslegitimitet. Genom att visa att
utfallet i helheten blir bättre legitimeras åtgärderna trots att det formella ansvaret är
otydligt. När forskarna talar om otydligt ansvar avser de sannolikt kopplingen mellan
utfall och ansvar, dvs. att det inte går att exakt säga vem som har ansvar för vad när
det gäller det samlade resultatet, snarare än ansvar för vem som ska göra vad i form
av olika åtgärder. Detta förutsätter då att man mäter den samlade effekten av olika
aktörers insatser, snarare än enskilda aktörers aktiviteter och prestationer.
Tankarna kring nätverksstyrning påminner om de teorier och metoder som faller
inom vad vi kallar systemsyn på en verksamhet. Vi ser dock något annorlunda på
ansvarsfrågan. Det handlar mindre om att ansvaret blir otydligt än att i
nätverksförvaltningen, utifrån systemets syfte, ta ansvar här och nu i kontakterna
med brukarna oavsett var det formella ansvaret ligger, dvs. att ta ett ansvar som går
utöver det formella ansvaret, därför att det främjar det gemensamma syftet.
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Falu kommun har lagt ner en hel del arbete på att reglera ansvaret mellan olika
aktörer. Det finns således väl genomarbetade dokument som beskriver samverkan
och ansvarsfördelning mellan kommunen och Landstinget när det gäller mödra- och
barnhälsovården, ungdoms-mottagningen, samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning samt rutiner för samverkan och
ansvarsfördelning mellan skola, BUP och HAB. Internt finns det dokument som
beskriver ansvarsfördelningen mellan Primvården och BUP i Landstingen samt
mellan skola och socialtjänst i kommunen.
Att tydliggöra det formella ansvaret är en viktig utgångspunkt. Det är den grund som
gör att vi kan se var gränsen för vårt ansvar går, när vi överskrider gränsen och när
brukare faller mellan stolarna, dvs. när det uppstår situationer där ingen aktör har
formellt ansvar för stödet till brukaren.
7.3 Brukarstyrning
Utgångspunkten för brukarstyrning är brukarnas behov, legitima krav och önskemål.
Brukarstyrning handlar dels om valfrihet när det gäller offentliga tjänster (val av
skola, utförare av äldreomsorg etc.), dels om anpassning av tjänsterna till
individuella brukares behov och önskemål. Den senare aspekten diskuteras i
statsvetenskaplig litteratur som en fråga om medinflytande typ att föräldrar ska
engagera sig i förskolan. Det handlar då ofta om ett medinflytande på kollektiv nivå.
Intressantare i det här sammanhanget är dock tjänsteforskningens perspektiv. En
tjänst är enligt tjänsteforskningen alltid en samproduktion av värde mellan
medarbetare och kund/brukare. Förståelse av och lyhördhet för vad som är viktigt för
brukaren leder till tjänster av högre kvalitet och lägre kostnader. Vi talar då inte om
brukare i kollektiv mening utan om enskilda individers behov, legitima krav och
önskemål samt hur dessa tillgodoses och hur värde skapas i samspelet mellan
organisationens medarbetare och den enskilde brukaren.
Brukarstyrning kan samtidigt ges en helt annan innebörd än den som statsvetarna
fokuserar på nämligen att man utgår från syftet med en verksamhet definierat ur
brukarens (barnens och de ungas) perspektiv. Brukarstyrning som utgår från syftet ur
brukarens perspektiv leder till ett annat sätt att förstå verksamheten samt en annan
syn på ansvar och på hur vi tolkar och förstår våra uppdrag.
7.4

Systemsyn och tjänstelogik

7.4.1 Systemsyn på verksamheter
Systemsyn handlar om helhetsförståelse. Potentialen i att få en effektiv helhet ligger
inte i att effektivisera och förbättra varje del för sig (i det är fallet skola, socialtjänst,
hälso- och sjukvård) utan i förstå hur delarna samverkar och i att skapa bättre
förutsättningar för samverkan eller skapa integrerade lösningar. Systemsyn kan
samtidigt tillämpas såväl internt i en myndighet/förvaltning som på flera
samverkande myndigheter/förvaltningar.
Betraktar vi t ex en ärendeprocess i en myndighet så omfattar det system som ska
förstås
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-

-

den process (och därmed det arbetssätt) som hanterar kundernas ärenden
organisation, styrande lagstiftning och annat regelverk, mål- och
uppföljningssystem, ekonomi, IT-stöd, kompetens och organisationskultur,
mm som ger förutsättningarna för och påverkar medarbetarna i
ärendeprocessen, vad som i figuren nedan kallas systemfaktorer
ledningens styrfilosofi
processens kunder (brukare, medborgare etc.)

Eftersom det offentliga sysslar med tjänster och inte varuproduktion förekommer
interaktion mellan organisation och kund före och ofta under processens förlopp, så
som illustreras i figuren. Det värde som skapas för kunden blir beroende av denna
interaktion. (Se nedan om tjänster och tjänstelogik).
Systemfaktorerna har avgörande betydelse för hur duglig processen blir när det gäller
att skapa värde:
•

Organisationen påverkar bl. a hur många överlämnanden det blir. Ju fler
överlämnanden desto större risk för fel, missförstånd, köer och ökade
kostnader.

•

Regler och rutiner ger ramar som kan underlätta eller försvåra.
Uppenbarligen kan sekretesslagstiftningen vara ett problem främst kanske när
det gäller barn som har problematiska hemförhållanden med våld och
missbruk, men även interna rutiner i en myndighet eller förvaltning påverkar
processen. Så t ex kan alltför detaljerade rutiner göra att en handläggare inte
har tillräckligt handlingsutrymme för att hantera ett utsatt barns specifika
problem och situation.
Mål och mätsystem, felaktigt utformade kan bli de facto syftet med
verksamheten. I staten är t ex ”pinnjakt” ett väl känt problem i de
myndigheter som sätter upp kvantitativa produktionsmål för den operativa

•
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verksamheten.
•

Ekonomi handlar dels om vilka ekonomiska resurser systemet förfogar över i
förhållande till arbetsuppgifterna, men också om andra aspekter på
ekonomistyrningen. Har ekonomifunktionen en i huvudsak kameral syn på
budgeten, så som t ex Nilsson & Wadeskog hävdar när det gäller utsatta
barn? En aspekt, som kommit upp i våra intervjuer är att skolorna debiteras
hyra per kvadratmeter av serviceförvaltningen, vilket kan motverka
ambitionen att erbjuda barn med autism särskilda undervisningslokaler. Bl. a
kan vissa skolor ha stora ytor som inte går att utnyttja pedagogiskt men som
kostar mycket för skolan med nuvarande debiteringssystem, vilket då kan gå
ut över barn med behov av avskild undervisningsmiljö.

•

IT-stöd är ofta funktionsbaserade vilket försvårar överlämnanden mellan
olika funktioner och gör att det inte går att få överblick över helheten.

•

Kompetens och kultur – har verksamheten tillräckligt med personal för
uppgifterna och har dessa rätt kompetens? Hur påverkar organisationens
kultur interaktionen med kunderna? Detta kan illustreras med Skatteverket
som gått från en utpräglad kontrollkultur till en servicekultur där
utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt för sig – in inställning som
slagit igenom i allt från förenklade skatteregler till e-tjänster och det
personliga bemötandet av skattebetalarna. I ett så pass omfattande system
som det som hanterar barn och unga med särskilda behov kan kulturskillnader
mellan olika aktörer vara ett betydande problem.

•

Informationssystem handlar om tillgången på information om hela systemet
– vad andra aktörer gör, vilka och hur många kunderna är, vad som är viktigt
för kund, etc.

7.4.2 Systemsyn på barn och unga med särskilda behov
Betraktar vi det system som hanterar barn och unga med särskilda behov så omfattar
det flera aktörer där var och en styrs av en uppsättning lagar och regler, mål- och
uppföljningssystem samt har olika IT-stöd, organisationskulturer och resurser.
Systemet blir därmed komplext.
Medan mål- och resultatstyrning är den rådande styrdoktrinen i kombination med
brukarstyrning i meningen valfrihet, så ligger systemsynen som styrdoktrin närmare
nätverksförvaltningen, men ser samtidigt på ett annat sätt på innebörden av
brukarstyrning.
Ett sätt att uttrycka detta är att i dagens fragmenterade förvaltning har varje aktör
”kunden i fokus” när väl kunden hamnat inom det egna ansvarsområdet. Ur ett
systemperspektiv blir perspektivet istället ”kundens fokus”, dvs. att alla utgår från
brukarens perspektiv, förstår vad som är viktigt för brukaren och tar ansvar för stöd
när det behövs vare sig det formellt sett ligger inom det egna ansvar eller inte. Detta
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är också något som borde vara naturligt i och med att offentlig sektor sysslar med
tjänsteverksamhet.
Hur ett system fungerar, i det här fallet, hur väl systemets som helhet förmår ge ett
ändamålsenligt stöd till barn och unga med särskilda behov, beror på systemets
design. Med design avses i det här sammanhanget hur processer/arbetssätt, regelverk,
lednings- och styrsystem, IT-stöd, mm. är utformade och samverkar i en helhet samt
vilka resurser och vilken kompetens systemet har.
Ur ett systemperspektiv är det systemets design som ska fokuseras, inte enskilda
medarbetare. Deming, ett av de stora namnen inom systemtänkandet, hävdade att ca
95 procent av alla problem beror på systemets design och inte på enskilda
medarbetares eller chefers eventuella tillkortakommanden.

VARJE SYSTEM ÄR PERFEKT DESIGNAT
FÖR ATT GE DET RESULTAT DET GER.
/Donald Berwick, Institute of Health Care Improvement/

Berwicks uttalande ovan att ”Varje system är perfekt designat för att ge det resultat
det ger” indikerar att de problem styrgruppen tog upp vid vårt första möte är en följd
av hur systemet har designats (av lagstiftaren, genom sättet av samhället att
organisera sig, fastställda principer för budgetstyrning, föreskrivna arbetssätt etc.)
Vill vi åstadkomma önskvärda förbättringar måste systemet designas om.
Skottlandsmodellen representerar en sådan re-design av det skotska systemet.
7.4.3 Tjänstelogik
Offentlig sektor sysslar med tjänsteverksamhet. Tjänsteverksamhet skiljer sig i
många avseenden från tillverkande verksamhet. Den moderna tjänsteforskningen ser
på tjänster och på det värde som skapas för en kund som en samproduktion mellan
myndighet/förvaltning och kunden/brukaren. Medborgarna är inte (enkla eller
besvärliga) ärenden som ska hanteras och inte heller passiva mottagare av
myndighetens prestationer, utan de är individer med olika behov, krav,
förutsättningar och motivation som medverkar i själva processen och i skapandet av
värde.
En viktig utgångspunkt i tjänsteverksamhet, inte minst när det gäller de frågor som
diskuteras här, är därmed att förstå inte bara vilka behov olika barn och unga har,
utan i lika hög grad att förstå vad som är viktigt, t ex hur stödet ges. Bristande
samordning, ”fel” bemötande etc. kan verka värdeförstörande snarare än
värdeskapande.27 Detta illustreras bl. a av citatet av Gilligan i avsnittet ovan. En
medvetenhet om detta har vi också mött i närvaroteamet.

27

Se t ex Quist, J & Fransson, M: Tjänstelogik för offentlig förvaltning. Liber (2014)
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7.4.4 Att utgå från kundens process
Med de så kallade kvalitetsmodellerna som lanserades i början av 1990-talet kom
också processtänkandet in i offentlig sektor. Länge var fokus på processledning och
ständiga förbättringar, men på senare år har processarbetet hämtat inspiration främst
från Lean.28
Ett par erfarenheter av processarbetet i offentlig sektor är att funktionsbaserade
processkartläggningar har begränsat värde – speciellt när det handlar om funktioner
inom en och samma myndighet/förvaltning – och att lean som metod, fel använd, lätt
innebär att problem och kostnader flyttas runt inom eller mellan organisationer. I
många fall är en mera ändamålsenlig ansats att utgå från kundens process (eller
”resa”) mellan olika funktioner och aktörer. Det är mot denna bakgrund vi har
genomfört några sådana ”resor” för ungdomar i Falu kommun.
Modig & Åhlström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm har beskrivit ”lean”
som en strategi – en strategi för flödeseffektivitet. De menar att de flesta
organisationer arbetar med en strategi för resurseffektivitet, dvs. att alla resurser ska
utnyttjas maximalt. I en resurseffektiv förvaltning har man köer av ärenden, patienter
och brukare som gör att personalen hela tiden har ett ”lager” att ta av för att inte bli
undersysselsatta. I en flödeseffektiv förvaltning organiserar man istället resurserna
kring kunden och försöker att få snabba genomloppstider genom hela systemet.
Toyota, från vilka principerna i lean härstammar, visade att i varuproduktion så ger
styrning på flödeseffektivitet lägre totala kostnader än styrning på resurseffektivitet;
detta trots att det innebär att vissa resurser blir underutnyttjade en del av tiden.
Mycket talar för att kostnadsfördelarna av att styra på flödeseffektivitet gäller även i
tjänsteverksamhet och inte minst i t ex ärendehandläggning. Detta innebär att man
fokuserar på kundens process genom hela systemet snarare än på funktionellt
avgränsade processer, och att man strävar efter att få så lite skillnad som möjligt
mellan aktiv tid (dvs. den tid man faktiskt hanterar ett ärende/en kund) och total
genomloppstid (som inkluderar kötider).
När det gäller de barn och unga som är målgruppen här, så behövs såväl
processanalyser, helst då med en systemansats, inom varje berörd förvaltning (skola,
socialtjänst, primärvård, BUP, HAB och Polisen) parallellt med analyser av berörda
barns processer, eller ”resor” genom systemet där syftet bör vara att genom
förbättringar i de olika delsystemen åstadkomma en så kallad sömlös process
(flödeseffektivitet) samt förkorta barnens resor och åstadkomma en snabbare
anpassning till en fungerande tillvaro. Systemets nuvarande fokus på
resurseffektivitet driver kostnader på sikt och innebär att stödet till berörda barn och
unga samt deras anhöriga ofta blir ineffektivt.

28
Se t ex Stigendal & Johansson: Processorientering i staten (2003) respektive Processbaserad verksamhetsstyrning i staten
(2004). Båda utgivna av Statens kvalitets- och kompetensråd. Dessutom Lean och systemsyn i stat och kommun. En rapport
från Innovationsrådet. Statens offentliga utredningar.
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8 Strukturella brister i dagens verksamhet
I detta avsnitt sammanfattas i ett antal punkter de synpunkter som framkommit i våra
intervjuer och kartläggningar. Ett allmänt intryck av våra intervjuer har varit att de vi
pratat med varit mycket engagerade i och känt stort ansvar för de barn och unga med
särskilda behov som de i sina respektive verksamheter har att hantera.
De synpunkter som kommit fram i intervjuerna har strukturerats under ett antal
rubriker som kan betraktas som strukturella brister i dagens verksamhet. Bristerna
illustreras med citat. Allt är inte exakt återgivet då citaten baseras på de anteckningar
vi gjorde under intervjuerna.
1. Familjerna och barnen hänvisas mellan olika aktörer. Ansvaret är
ibland otydligt eller överlappande. Ingen tar ansvar för perioder av
väntan mellan aktörerna.
- ”Det finns tydliga dokument som visar hur det borde vara men i praktiken
hjälper inte alltid det.”
- ”Vi ska inte göra mer än det som är nödvändigt, hitta argument för att det är
någon annans ansvar”
- ”I dag lägger vi för mycket tid på tjafs, diskussioner om vem som ska göra
vad”
- Vi kan vara överens om vilka behov som finns och vilka stöd som behövs, men
fastnar i att vi inte vet vems ansvar det är när vi jobbar i gränslandet mellan
skola, hem och socialtjänsten”
- ”Om inte elevhälsan, SBU och BUP ska hjälpa er, vem ska då göra det? Där
bollas man emellan idag.”
- ”Barnet kan då slussas fram och tillbaka mellan olika verksamheter som kan
skicka olika signaler. Det kan bli förvirrande”.
- ”Faran är att familjen bollas mellan olika aktörer och då förvärrar vi. När vi
sedan kommer in har vi förlorat tilltro”.
- ”BUP säger att detta är inget för oss utan det kan Samtalsmottagningen för
barn och ungdom (SBU) ta och SBU säger att familjen får vända sig till
Dialogen som säger att det är psykiska problem och då är frågan tillbaka på
BUP”
- ”Det vi märker av är att skolan har svårt att samverka med specialistvården i
- Dalarna, framförallt BUP.”
- ”Skolorna som skriver remiss får tillbaka den med medskicket att prata med
SBU istället, men skolan har ju redan haft kontakt med SBU. Det finns ingen
kommunikation mellan medarbetare och ingen kommunikation mellan
cheferna.”
- ”Ett samtal från en förälder gällde mottagningen på BUP där hon väntade
på utredning för sitt barn och de hade väntat i flera månader. Det hade först
dröjt länge innan skolan skrev remiss till BUP (tre år enligt föräldern, men
det är inte verifierat) så föräldern ringde nu till socialen för att hon inte fått
hjälp på BUP”.
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-

-

-

”Vem ansvarar för en elev under en väntetid, slutar mitt ansvar när jag
anmält eller sänt en remiss trots att de andra inte påbörjat åtgärder ännu?”
”Svårt med gränsdragningen mellan ungdomsmottagningen (SBU) och BUP.
SBU skriver remiss och den unge står i kö för att få en första bedömning,
vilket kan ta tre månader. Behövs det sedan utredning sätts man i ny kö. Det
kan vara sex månaders kö för utredning och lika lång tid för samtal. Då har
SBU släppt eftersom personen lämnats över till BUP. Då hamnar de i limbo
under kötiden.”
”Vad ska vi göra åt det när barnen bollats runt och hamnar här när de borde
vara hos BUP.”
”Hos oss sitter psykologer och bedömer att en elev ska till BUP. På BUP
sitter en sköterska och bedömer om de ska dit eller tillbaka till skolan. Det är
inte ovilja utan det handlar om deras syn på vad specialistnivån innebär. Det
är nog också resursbrist eller organisatoriska fel som gör att de har långa
väntetider.”
”Skolan hade minsann tyckt att det behövdes ett samverkansmöte med skolan,
socialtjänsten och föräldrarna. Enligt socialtjänsten ville inte mamman ha ett
sådant möte men enligt vad mamman sagt till skolan ville hon visst ha ett
möte. Varför skriver då skolan till socialen? De kunde ju själva kalla till
möte.”

2. Ansvar kopplat till resurser kan motverka rätt insatser för barnen
- Om landstinget har knappt om resurser och vi tar över så kan det bli
permanent att vi får finansiera landstingets underskott. Det blir lätt att de på
landstinget säger att skolan eller socialtjänsten kan göra det”.
- ”Jag funderar ofta på om vi ska utnyttja våra resurser trots att jag har en
medarbetare som gärna hjälper till. Farhågan är att det skapar förväntat att
NN ska göra det ständigt trots att det inte är vårt ansvar.”
- ”Vad har skolchefen för utrymme? Mindre summa som rektorer kan söka för
barn med särskilda behov. Har lagt ut så mycket som möjligt på rektorerna
direkt”.
- ”Problemet är genomförandet – skolan har inga lokaler, inga resurser. BUP
är överösta av arbete. Har inga resurser att göra efterarbetet efter
utredning.”
- ”Socialsekreterare kan utreda barnets behov och vad som behöver göras men
när det gäller kostnader så kan socialsekreteraren inte göra några
ekonomiska åtaganden, det kan rektorn göra.”
- ”Socialtjänsten går inte och gör saker som Landstinget ansvarar för. Ex NPutredningar, där det är kö hos BUP, går vi inte och köper av en privat
aktör.”
- ”Vem ska stå för det extra stödet i skolan, är problemet socialt eller
pedagogiskt? Hade vi haft en gemensam budget hade den här frågan inte
uppstått.”
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-

”Vore klokt att ha en gemensam budget för psykisk ohälsa”
”Överbelastade på alla enheter och därför håller man på sitt ansvar och vill
inte gå utanför staketet, vilket skapar problem för berörda familjer.”
”BUP har fått de ekonomiska medlen för att ställa psykiatriska diagnoser,
tillhandahålla utredningar och utbildning för barn och föräldrar. BUP tar
inte sitt ansvar för denna patientgrupp till fullo.”

3. Ansvar kopplat till lagstiftning och regelverk kan motverka rätt insatser
- ”LVU-rekvisit gäller inte diagnos eller att de inte går till skolan. Inte
juridiskt tvingande för socialtjänsten. ’Det är inte mitt bord’ säger
socialtjänsten.”
- Elever som sitter hemma – socialtjänsten: inte vårt problem. Vi börjar agera
när ungdomen slår någon eller tar droger.”
- ”Ska hela tiden jobba med samtycke. Familjen måste vilja ta emot
stödet/hjälpen. I skolan är det lite annorlunda, där gäller skolplikt”
- ”Inkludering står i skollagen, men den kan läsas som fan läser bibeln. Ska
jag få det stöd jag behöver måste jag få vara ensam med min lärare i vissa
lägen”.
- ”Många av barnen ropar efter att få sitta separat men Falun är inkluderande
och då får de inte det.”
- ”Landstinget för journal men kommunen gör det inte. BUP kan inte gå in och
se vad kommunen gör.”
- ”Vi har större problem med våldsärenden där det råder
undersökningssekretess. Det kan gå ett halvår innan barn blir förhörda. Ska
vi placera barnen för att skydda dem eller hur ska vi agera. Vi får inte prata
med de vuxna i familjen om vad vi vet förrän polisen har hållit sina förhör.”
- ”Vi kan bara köpa in behandling, inte utredning och diagnos. Dessa delar
måste BUP sköta.”
4. Det är otillräcklig information om vad andra aktörer gör
- ”Vi har inte transparens i vilka åtgärder som vidtas; Vi vet inte alltid om det
finns andra aktörer inne i familjen; Familjen är informationsbärare; En del
planer kan motverka varandra.”
- ”Familjen kan spela ut aktörerna mot varandra…’BUP har gjort så här…’,
vi borde kunna säga ’vi vet vad BUP gör.’ Familjen borde få samma svar,
oavsett aktör.
- ”Det största problemet i dag är att man skickar iväg remiss till BUP från
skolläkaren - när händer det något? Det är köer, man vet inte hur lång tid det
tar innan BUP tar kontakt med familjen. Man hör ingenting och vet inte vad
som händer. Detta gäller både skolan och föräldrarna. Det är också när
socialtjänsten kopplas in. Man upplever att de lägger tillbaka problemet till
skolan.”
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”Vi har samma familjer som går i socialtjänsten och samtidigt i Landstinget
och får hjälp på båda håll, men ingen samordning eller samverkan, var och
en kör sitt program”

5. Det brister i kommunikation och i förståelse för och kännedom om och
samsyn på varandras uppdrag och ansvar
- ”Varför litar vi inte på varandras bedömningar?”
- ”Många professionella personer hänvisar medborgarna fel.”
- ”Man tolkar olika”; ”Alla borde känna till vart man ska skicka eleverna”;
”Gemensam syn och värdegrund saknas.”
- ”Elevhälsan har ett uppdrag, BUP tycker sig ha ett annat uppdrag. BUP vill
ha ett underlag och är det inte komplett från elevhälsan och man är inte ense
vad resp. uppdrag är leder det till ett stort missnöje från båda parter. Detta
gör att elever kan bollas tillbaka. Vem som gör vad och vem som kan begära
vad av vem behöver bli tydligt.”
- ”Det finns ju SIP-möten men kunskapen om vad dessa möten kan vara är lite
för låg, vissa möten fungerar bra, andra mindre bra.”
- ”… att vi har fysiska möten. Ofta kommer inte BUP. När vi kan träffas
tillsammans med föräldrarna och vi kan prata öppet om allt så kan man hitta
en lösning.”
- ”Från skolans sida finns en oro ’men det händer inget hos socialen’ –
socialen: varför får vi en orosanmälan, detta borde de hantera i skolan. Har
inte förståelse för varandras uppdrag, därför skapas frustration”.
- ”Vi har inte transparens i vilka åtgärder som vidtas. SIP-möten används för
samordning men ändå blir det inte helt bra – ’varför ska vi vara inne här, det
här är väl inget för oss?’ Har vi tillräckligt med förståelse för varandras
uppdrag? Det blir ofta att ’det här är inte vårt bord’.”
- ”Borde vara bättre samordning mellan de enheter som har med samma
ungdomar att göra. Borde kunna lösas trots sekretessen. Även om skolan har
ett undervisnings-uppdrag så måste de identifiera problemen tidigt.”
- ”Man kan få 10 samtal på samtalsmottagningen för barn och unga, sedan är
det slut där. Den unge ska sedan lyftas ut och komma till BUP där man
hamnar på väntelista och kan få vänta ett halvår innan man får träffa
någon.”29
- ”SBU har hand om lindrig till måttlig psykisk ohälsa och BUP om mera
allvarlig psykisk ohälsa. Det finns ett dokument som är tydligt, men SBU och
BUP tolkar dokumentet olika. Gemensam syn och värdegrund saknas. Alla
borde känna till vart man ska skicka eleverna.”
- ”Det handlar också om förväntningar. Många tror att nu är socialen inne, så
blir det förändring men vi har inga trollspön och kan inte lösa allt.”

29

Detta om 10 samtal är en missuppfattning. SBU har ofta 5-7 samtal innan avsedd effekt uppnås, men det kan också ta fler än
10 samtal. Avgörande är patientens funktionsförmåga mm.
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6. Det saknas fora för personliga möten
- ”På chefsnivå finns fora där man träffas återkommande. Operativt finns inget
fora där vi träffas utan det blir från fall till fall. Enda dokument som skickas
är remissen. Behandlas på konferens och vi får tillbaka svar i pappersform.”
- Skulle kanske önska att det fanns samverkan innan något inträffar. Finns
inga naturliga mötesplatser – i andra kommuner är socialtjänsten mera en
del … att ha närmare samarbete med socialtjänsten för att skapa förtroende
vore bra.”
- ”Det vore bra med närmare samarbete mellan de olika kompetenserna.
Också med socialtjänsten vore det bra att kunna ta upp saker och träffas, nu
sker det bara när det är något konkret problem”.
- ”Borlänge har närmare samarbete med socialtjänsten och BVC och i ett
område med mycket invandrare särskilt samarbete mellan förskola och
socialtjänst också. Ungdomspoliser finns också på vissa skolor”.
- Skolkuratorer har ungdomsmottagningen lite kontakt med – lite märkligt!
Varför har vi så lite kontakt?”
7. Organiseringen kan leda till mindre ändamålsenliga arbetssätt
- ”Borde vara bättre samordning mellan de enheter som har med samma
ungdomar att göra”
- ”Svårt att få alla att gå i takt med varandra för att svara mot
barnens/familjernas behov”
- ”Vi har inte problem med att samverka, men vi har inte rätt
förutsättningar”.(Skolor för barn med särskilda behov, tidigare hjälp,
resurser, etc.)
- ”Vi väntar till dess att problemen är akuta eftersom vi inte har sett signaler
tidigt”
- ”Vi har nu specialisten sist i kedjan – psykologen på BUP. Borde ha den
expertisen först.”
- ”Sällan startar utredningar i förskoleklass. Man väntar ofta till lågstadiet
eller senare. Varför inte utredningar tidigare? Föräldrarna spelar stor roll –
de vill inte utreda sina barn. En del lärare tycker heller inte att det är
problem.”
- ”Vi (förskolan) har inga psykologer. Elevhälsan har inget med förskolan att
göra trots att de har psykologer”.
- Inom landstinget skulle de gärna vilja ha hjälp med från förskolorna. BVC
vill t ex kunna få hjälp med barnobservationer. Förskolan tveksamma, jobbar
inte individbaserat på samma sätt som skolan”.
- ”Fråga till skolan: ’anser man inte att det är ens jobb att uppmärksamma
problem’? Tiden för reflektion kring eleverna saknas i skolan.”
- ”Sociala problem, missbruk mm som hör till samma individ behandlas på
olika enheter både inom kommunen och inom landstinget. Problem hemma,
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någon form av NP, funkar inte i skolan – då är det minst 3-4 instanser att
besöka.”
”Barn hanteras på en avdelning inom socialtjänsten och vuxna på en annan
avdelning. Hur få en helhetsbild av elevernas situation?”
”Steget mellan primärvård och specialistvård fallerar ofta.”
”Att få snabba utredningar från BUP. Kontaktpersoner från BUP har varit
frånvarande för mycket. Närvaroteamet prioriteras inte inom BUP”.
”Elevgruppen med autism gick över till BUP förra året. Då blev det mera
formaliserat. Förut kunde vi ta barnet direkt till utredning eftersom ansvaret
låg på HAB. Nu är BUP ansvariga för alla frågeställningar från 6 år och
uppåt. Under 6 år är det fortfarande HAB. När HAB hade ansvaret var det
kortare startsträcka mellan beslut och genomförande.”
”Vad är psykisk ohälsa och vad vi ska syssla med är en jättestor diskussion.
Vissa säger att adhd inte finns och det kan vårdcentralerna hantera.”
”BUP har ett slutet arbetssätt. Det är ett slutet system där man inte vill
samverka.”
”BUP noga med att poängtera att de bara jobbar på specialistnivå. Vad är
det? De bedömer det ibland på annat sätt än andra aktörer.”
”BUP ser inte till barnets helhet utan avgränsar.”
”Organisationen skulle behöva vara mycket bättre inom psykiatrin. Behöver
byggas ut.”
"Det påverkar alla så vi blir rigidare för att klara vårt och inte få över något
som BUP borde ha ansvar för. Vi säger nej, det ska någon annan göra,
istället för att säga att det kan vi göra.”
”De elever vi nu talar om är utbrända och de får inte rätt stöd i skolan. Det
kryper ner i åldrarna. Tidigare förekom detta på högstadiet men nu ser vi
utbrändhet på mellanstadiet och t o m i några fall i lågstadiet. Dessa elever
behöver bemötande på en helt annan nivå. Det fungerar inte längre med små
insatser för det är redan för sent. Det kan vara svårt att få skolan att förstå
vad som behövs för dessa ungdomar. Många är duktiga flickor som känner
stora krav och som hamnar i detta.”
Arbetssätt, värderingar och mål som ifrågasätts
”Ska vi göra personer beroende av insatser eller göra dem oberoende?”
”Föräldrarna upplever ’vi hade möten men det gav inget’.”
”Drogmissbrukande ungdomar använder droger som självmedicintering.
Många har NP-problem. Borde fått utreningar redan tidigt. Varför väntar vi?
Vi vill inte göra utredningar, provar alla andra åtgärder och då tappar vi
ungdomen”
”Vi ska inte utreda allt! Varför kan man inte få hjälp utan att utredas? Vi
bygger in oss i ett system där färre får hjälp och hjälpen blir dyrare.”
”Vi har tappat bort de små enkla lösningarna.”
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”Funkar bra när vi tar in personers medgivande/samtycke”. ”Psykiatrin
frågar inte efter samtycke – de sköter sitt”
”Göra mer av det som funkar, och mindre av det som inte funkar, vi har så
fyrkantiga lösningar;” ”Vi måste se enskilda behov, inte trycka in personer i
en form!”
”Eftersom vi pressar våra handläggare att hinna mera så försöker vi driva
på att de ska göra ganska korta utredningar. Ibland borde vi kanske ha tagit
mera kontakter än vi faktiskt gör. I uppföljning av insatser hoppar man nog
över kontakter med skola m. fl. och tar för lite kontakter för att följa upp
resultatet.”
”När det fungerar bra har man upptäckt det (utbrändhet) i tid i skolan och
jagar inte eleverna att klara kunskapsmålen, istället sätter man in insatser.
Många av barnen ropar efter att få sitta separat men Falun är inkluderande
och då får de inte det. Är rektorn lyhörd kan det fungera bra. Man märker
skillnad om du tänker på Pelle istället för på inkludering.”
”Rektorn har central roll. Oerhört viktigt att man tar det på allvar och visar
respekt. Man får inte lägga det på föräldrarna och hemmet.”
”Ska inte bara vara måluppfyllelse som räknas i skolan och att man inte får
cred för att ta hand om de barn som har särskilda problem. Färre och färre
barn med problem söker sig till skolor där kraven är höga och då samlas de
istället på vissa skolor som får problem med att hantera dessa barn.”

9. Det brister i fråga om uppföljning och utvärdering
- ”Vi skulle behöva uppföljning för att se vad vi gör och inte bara sitta och
jobba. Gör vi rätt saker etc.”
- ”Vi har gått in med fel insatser ibland – alltför ofta.”
- ”Mellan 20 – 100 barn har det riktigt besvärligt…. Ingen uppföljning av vad
vårt arbete leder till – blir det bättre?”
- ”Vet ej hur många barn som har stöd från flera aktörer samtidigt i
kommunen.”
- ”Ingen uppföljning sker. Vi följs inte upp överhuvudtaget. Vi vet inte om vi
gör rätt jobb eller inte.”
- ”Vet inte om att vi skulle följas upp från kommunledningen. Väldigt lite
uppföljning och utvärdering. Vi skulle behöva uppföljning för att se vad vi
gör och inte bara sitta och jobba. Gör vi rätt saker?”
- ”Dokumenterar i Landstingets dokumentsystem. Vet inte hur de följer upp
resultat. Följer själv upp hur många samtal man i snitt behöver, hur många
remisser vi skickar och till vem, antal besök mm.”
- ”Ingen direkt uppföljning från ledning, staber eller politiker av resultat eller
av resultatindikatorer.”
- ”Funktionshinder har kanske fyra av ca 240 förskoleelever, när det gäller
sociala problem handlar det om några varje år. Har också barn som inte har
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någon diagnos men som kan behöva stöd, det kan finnas ett par i varje
grupp.”
”De med problem blir fler, vi har större kunskaper men nu är de så många.
Närvaroteamet är en droppe i havet.” ”Närvaroteamet bör vara större. Det
måste värnas”.
”Flickorna är svårare att upptäcka än pojkarna. Vet inte hur problemen
egentligen ser ut här. Finns ingen evidens.”

10. Det föreligger kompetensbrister inom flera områden
- ”Det råder inte resursbrist i pengar räknat, utan det handlar mera om en
kompetensbrist. Det saknas speciallärare och psykologer.”
- ”Vi har inte full bemanning. Flera sjukskrivna, svårt att hitta kompetens.”
- ”BUP är underbemannade och har inte rätt kompetens för uppdraget. En
sköterska gör bedömningar på kvalificerad nivå och sorterar. Fel
kompetens.”
- ”Psykiatrin i Dalarna är underbemannad. Det har blivit mycket sämre.
Psykologer slutar till höger och vänster. Man saknar personal och
kompetens.”
- ”Problemen vi har med BUP beror delvis på att de har personalbrist. Det
finns inte personal som söker tjänsterna. Folk slutar och få söker. Många
sjukskrivna.”
- BUP i Dalarna fungerar inte. De har inte tillräckligt med resurser och inte
tillräcklig kompetens för det arbete de ska bedriva. För få psykologer och för
många med för låg utbildning. Naturligt att de säger nej, då de inte klarar
uppdraget.”
- ”Enorma köer på BUP. De senaste åren har gruppen med psykiatriska
diagnoser kommit från neuropsykiatri. Detta har medfört turbulens, när en ny
ungdomsgrupp kom in. De flesta mottagningarna i Dalarna har förlorat
mycket personal för man står inte ut. Jobbet är inte vad man tänkt.”
- ”Ett problem är att det både inom skola och BUP råder personalbrist. Det är
verksamheter som blöder.”
- ”Haft svårt med personalomsättningen inom socialtjänsten. Ju kortare
erfarenhet, desto svårare att se helheten.”
Utöver intervjuerna så framgår det av Verksamhetsplanen 2017-2019 för
socialförvaltningen att förvaltningen är utsatt för stark konkurrens om personal,
att många av de mest erfarna handläggarna slutar och går till verksamheter med
mindre stress och högre lön. Hög personalomsättning med vakanser som följd är
mest markant inom barn- och familjesektionen.
Personalsituationen inom såväl BUP som kommunens socialtjänst gör att dessa
verksamheter befinner sig i en ond cirkel som kan vara svår att bryta.
11. Behov av en funktion som samordnare, ”lots”, ”named person” ed.
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”Problematiskt idag är väntelistor som medför att ansvar faller bort,
remitteras bort. Finns ingen mottagare. Här skulle en ”namned person”
kunna täppa till luckorna. Vi tar ansvar för myndighetsbitar, familjer i kris
ska inte behöva ta kontakterna själva. Lotsfunktion vore bra.”
”En kontaktperson skulle bli mycket bättre för den enskilde eleven och
föräldrarna och en hjälp med kontakter” ”
Det är ett halvtidsjobb för en förälder att samordna om man har barn som
mår dåligt att samordna, ha möten med alla och ha koll på vad barnet ska
göra och var de ska vara.”
”Viktigt med personliga kontakter för barn och familj, att träffa samma
personer – hur många personer ska de behöva träffa för att få hjälp”.
”VIKTIGT- att ha en kontaktperson som tar tag i problemet direkt, tidig
insats.”
”Svårt att få alla gå i takt med varandra för att svara mot behoven.
Samordnaren har här en roll om den får mandat att prioritera. Och kunskap
om andra öppna ärenden”.
”Det fungerar bra för ungdomar som har haft en kontaktperson inom
socialtjänsten som kan hjälpa till när familjen inte orkar. Kan lösa akuta
problem, få utredningar gjorda etc. Om dessa ungdomar inte får en
kontaktperson så är det risk för att vi tappar dem. De får sämre och sämre
självförtroende när varje aktör fortsätter i sina hjulspår och ingen reflekterar
över hela personens situation.”
Många föräldrar har flera barn med diagnoser och de kan ju inte bara sitta i
möten. Samordnare som ska komma blir viktig som kontaktperson.”
”Har svårt att se vad en samordnare kan göra. Det handlar om viljan att
delta. Om alla säger att det här gör vi och inget annat från skolan, socialen
och BUP?”

12. Viktigt att bättre se, förstå och utgå från barnens och familjernas
perspektiv
- ”Barnen är inte hemma från skolan för att de vill vara hemma, men de klarar
inte av att vara i skolan helt enkelt.”
- ”Många som kommer till närvaroteamet är ganska sargade redan … haft
kontakter med BUP och socialtjänsten. Att bygga upp förtroende och att
känna att man lyckas är viktigt. Motiverande samtal.”
- ”Barnen måste bli sedda och hörda i skolan för att kunna lyckas.”
- ”Vi får inte lämna personer som behöver hjälp i ’mellanrum’.”
- ”Vi borde ha en princip: är jag inom socialförvaltningen kan jag inte bolla
vidare inom socialtjänsten, är jag inom Landstinget kan jag inte bolla vidare
inom Landstinget. Bör inte bolla tillbaka till individen och sätta individen i
kläm. Hur mycket resurser lägger vi på sådant här? Personen tappar
tilltron."
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”Om förälder har någon typ av svårighet själv så blir det extra svårt. Kan bli
ett heltidsjobb att träffa alla myndigheter. Man behöver titta på ungdomarnas
helhetsbild på ett annat sätt.”
”Uppmärksamma varje elev! Hur uppfattar eleven en åtgärd? Inte: ’de får ta
den här åtgärden, det är vad vi erbjuder’.”
”När skolan lämnar över till närvaroteamet lämnar de också över ansvaret.
De anpassar inte skolmiljön. Skolan förstår inte konsekvenserna.
Grundinställningen är att vi inte pjåskar med eleverna. Barnen vill gå i
skolan, men det hakar upp sig av olika lite udda anledningar.”
”Eleven och familjen glömmer vi ofta bort! De är också viktiga i samverkan.
Eleven bör vara med och sätta sina egna mål.”
”Hur många tanter ska de här barnen behöva träffa? Kontinuitet borde vara
viktigt.”
”Det kan vara ungdomar som suttit hemma flera år och som behöver oerhört
mycket stöd. Med de kvarnar som vi har att mala så är dessa ungdomar
förlorade om det tar tre veckor innan något händer. De behöver få respons
och aktivitet direkt, dvs. samma eller nästa dag.”
”Inkludering står i skollagen, men den kan läsas som fan läser bibeln. Ska
jag få det stöd jag behöver måste jag få vara ensam med min lärare i vissa
lägen.”
”Många av barnen ropar efter att få sitta separat men Falun är inkluderande
och då får de inte det.”
”En inkluderande skola – ett problem om vi tolkar det för snävt. Vem avgör?
Eleven eller någon annan? Behöver inte betyda ’i ett klassrum’.”
”Det är viktigt att hitta problembarnen i god tid. Det är ofta flickor som sitter
stilla och är tysta och försöker och försöker.”
”Hälften av de som ringer ska inte till oss. Medborgarna vet inte vart man
ska vända sig.”
”Det är ofta svårt för barn och familjer att förstå vilka de träffar och vilka
verksamheter dessa representerar. Alla professioner flyter lätt ihop för
barnet/familjen, vilket bidrar till att göra hela processen ganska
förvirrande.”
”Många barn ramlar mellan stolarna. Föräldrarna upplever att det inte finns
anpassad skola.”
”De barn som har det sämst, är t ex barn som är avstängda för skolan för att
de har sådana problem. De borde få ett annat stöd. Där skulle verkligen
behövas ett team som ger stöd.”

13. Övrigt
- ”Orosanmälan är inget bra ord, inte en bra process att vi anmäler en familj.
Familjen upplever sig som anklagad. Behöver en process som inte är
stigmatiserande”.
- ”Vi har verkligen bra samarbete med ungdomspolisen. Jättebra samarbete.”
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”Jag önskar att alla kunde ta mera ansvar. Tänk om man kunde få höra att
’vad fint att du hör av dig till oss’” från dem vi ska samarbeta med.”
”Frågan behöver upp där man diskuterar vårdkedjan som helhet. Vi har
samma familjer som behöver hjälp och då är det konstigt om vi ska motarbeta
varandras inom de insatser som finns istället för att hjälpa barn och familjer
till rätt insats. Man behöver få upp det på högsta chefsnivå och på politisk
nivå.”
”Sekretessen är inget problem. Föräldrar och barn säger alltid ja. Har vi
verkligen frågat föräldrarna på rätt sätt när de säger nej?”
”De privata skolorna har också hemmasittare men där når man inte fram
riktigt till skolorna för man har ingen hållhake på dem. Man skulle önska att
en del barn där bytte till kommunala skolan för då har de skyldigheter från
skolan på ett annat sätt. En del far väldigt illa.”
”De problem vi står inför – integration – är vi obekanta med. Vi behöver
tänka i nya banor för att möta deras behov.”
”Inkluderande arbetssätt kräver mer resurser”
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Några sammanfattande reflektioner
• Den problembild som styrgruppen beskrev vid uppstartsmötet i oktober
bekräftas i alla delar av intervjuerna med medarbetare i de olika verksamheterna.
• Med Berwicks formulering så är systemet designat för att åstadkomma precis
dessa problem.
• Mycket fokus ligger på att avgöra ansvar – är det inte vårt ansvar, är det heller
inte vårt problem. Ingen har därmed helhetsansvar för berörda barn och deras
anhöriga. Samverkan förefaller handla mera om att avgöra ansvar än att hjälpa
dem man är till för.
• Antalet aktörer gör systemet oöverblickbart för berörda barn och deras anhöriga.
• Det förefaller föreligga kultur- och värderingsskillnader mellan olika aktörer och
yrkesgrupper. Dessa skillnader bidrar sannolikt till de problem som föreligger.
• Det råder en uppenbar brist på faktauppgifter – data om målgruppens storlek, om
insatsers effekter och om vad andra aktörer i systemet gör eller inte gör.
Befintliga data är i huvudsak verksamhetsstatistik vilket inte bidrar till att
synliggöra problemen och deras omfattning. Ingen verkar veta ”hur det går.”
• Antalet aktörer, bristen på fysiska möten och bristen på fakta bidrar sannolikt till
att upprätthålla kultur- och värderingsskillnader som i sin tur bidrar till bristande
förståelse och förtroende aktörerna emellan.
• Resursinsatserna är sannolikt alltför små i förhållande till problemens
omfattning. Dessutom kan man fråga sig i vad mån befintliga resurser används
på ett optimalt sätt.
• Styrningen av skolan kan behöva belysas närmare. Detsamma gäller styrningen
av berörda enheter inom landstinget.
• En hel del kritik riktas mot BUP som samtidigt förefaller brottas med betydande
problem med underbemanning. BUP själva är samtidigt underrepresenterade i
intervjumaterialet, så bilden är i viss mening ofullständig.
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9 Processen ”Hjälpa elever som behöver en
anpassad skolgång för att klara skolan”
9.1 Några faktauppgifter
Vi har inte haft möjlighet att djupdyka och gräva fram fakta i så stor utsträckning. Vi
väljer ändå att presentera det vi har fått tillgång till för att illustrera vikten av att ha
fakta för att kunna följa utvecklingen, fatta bättre beslut och avgöra om något blivit
bättre eller sämre. I den första presentationen har vi valt styrdiagram som sätt att
presentera data, styrdiagrammet är ett sätt att presentera data som visar variationen i
verksamheten.
9.1.1 Fakta om eleverna – behörighet till gymnasiet
Att skolgång är nyckeln till en framtid i egenförsörjning är ett odiskutabelt faktum.
Därför är andel och antal elever som går ut grundskolan utan att ha uppnått
behörighet till gymnasiet viktigt att följa och förstå orsakerna till.
Utvecklingen i Falun har sett ut på följande sätt när det gäller andelen elever i åk 9
som är behöriga till gymnasiet (statistik hämtad från Skolverkets databaser):

-
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Vi saknar uppgifter om antal elever i åk 9 under 2011 och 2012.
Styrdiagrammen visar att andelen elever som inte når behörighet ökade kraftigt från
2007/08 vilket även syns i diagrammet om antal elever. Anmärkningsvärt är att
barnkullarna har väsentligt minskat i antal och ligger i snitt på nästan 200 färre barn
än under början av 2000-talet. Om barnkullarna ökar igen och andelen elever som
inte uppnår gymnasiebehörighet stannar på nuvarande höga nivå (i snitt drygt 12 %)
står kommunen inför en mycket svår situation.
9.1.2 Fakta om efterfrågan till elevhälsan från skolorna
Elevhälsan i Falun fick under läsåret 2014/15 in 289 ärenden/barn från olika skolor
som sökte hjälp. I 120 ärenden (42 %) efterfrågade skolorna hjälp från psykologer
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och i 155 ärenden (54 %) efterfrågades hjälp av specialpedagoger samt i 14 ärenden
efterfrågades hjälp av övrig personal. Under läsåret 2015/16 sökte skolorna hjälp från
Elevhälsan i 164 ärenden. Psykolog efterfrågades i 74 ärenden (45 %),
specialpedagog i 75 ärenden (46 %) och i 15 ärenden efterfrågades hjälp av övrig
personal.
Uppgifter från läsåret 2014/15 visar att variationen är stor i antal elever som har sökt
hjälp per skola. Det går inte att uttala sig om variationen beror på att behoven hos
eleverna skiljer sig i motsvarande utsträckning mellan skolorna eller om variationen
är ett uttryck för hur rektor, lärarkollegiet och övrig personal arbetar på skolan.
Troligtvis är det en kombination av båda faktorerna.
Det finns inte heller uppgifter om den hjälp de fått bidragit till att problemen har löst
sig eller om eleverna blivit skickade vidare till någon annan aktör.

Antal pågående ärenden per skola, per 100 elever
(2014/15, tot 329 st)
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9.2 Processens komplexitet
Vi har valt att fokusera på att beskriva processen ”att hjälpa elever med kognitiva
eller psykiatriska problem att få en anpassad skolgång och klara skolan”. Elever som
blir så kallade ”hemmasittare”. Det kan tyckas vara en uppgift som skolan och
familjen ska klara på egen hand. Utifrån de intervjuer som vi gjort med
representanter från olika aktörer och med elever/föräldrar så blir bilden mer komplex
och visar att det ofta krävs ett samspel mellan olika aktörer för att lyckas med
uppgiften.

58

Ungdomsslussen
Skolan

Socialtjänsten
Familjen

Elevhälsan
(ej behandling)

Eleven

SBU

Ungdomsmo:agningen

BUP

När barnet/vårdnadshavare signalerar om hjälp gör aktören en bedömning av elevens
problem och om aktören kan/ska hjälpa till. När en aktör tar sig an en elev erbjuds
hjälp/stöd inom ramen för aktörens ansvarsområde. Om aktören bedömer att en
annan organisation är bättre lämpad att ta hand om eleven så hänvisas eleven vidare
till en annan aktör. Vårdnadshavarna får då driva processen framåt och söka hjälp
hos denne aktör. Det innebär i allmänhet väntetider.
Vid remiss/överlämnande till en annan aktör gör den nya aktören en bedömning av
problemet och om det här är en person som har rätt till hjälp från aktören i nuläget.
Alternativt så hänvisar aktören till en annan aktör som bedöms mer lämplig att ta
hand om eleven. Det blir alltså mer eller mindre en omstart när en ny aktör kommer
in i bilden och eleven får förklara på nytt.
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BEDÖM

GE HJÄLP/
BEHANDLA

HÄNVISA

VÄNTA

BEDÖM

GE HJÄLP/
BEHANDLA

HÄNVISA

VÄNTA

Dagens process präglas av att det är svårt att fånga signaler om hjälp från de elever
som försöker dölja sina problem eller som inte visar några tecken på svaga
skolresultat. Frånvarostatistiken verkar inte följas upp på ett sätt som bidrar till att
identifiera blivande ”hemmasittare”. När väl problemen blivit synliga i skolan har de
vuxit sig stora och kräver därför stora insatser för att eleverna ska komma i balans
igen och få en skolgång som fungerar. Insatserna kommer alltså för sent och blir då
reaktiva istället för förebyggande.
Det är vanligt att familjen söker hjälp från flera aktörer samtidigt eftersom
situationen är svår att hantera. Insatserna från respektive aktör samordnas inte på så
sätt att man jobbar tillsammans runt eleverna utifrån elevens samlade behov utan var
och en arbetar för sig utifrån sina metoder.
Två verksamheter utmärker sig på ett positivt sätt när det gäller hantering av
processens komplexitet, den ena är närvaroteamet och den andra är ungdomsslussen.
Arbetssätten i de två verksamheterna har stora likheter.
I januari 2017 har även ett konsultationsteam startat.
9.2.1 Närvaroteamet
Närvaroteamet tar helhetsansvaret när barnen ”faller mellan stolarna”. Rektor och
vårdnadshavare ansöker till närvaroteamet, i samband med ansökan häver man också
sekretessen. Teamet kartlägger, planerar och genomför insatser för unga som blivit
”hemmasittare”.
Styrkan i närvaroteamet har varit att de både kunnat fatta beslut och genomföra
insatser och på så sätt undvikit onödiga väntetider för de unga. En förmåga som
successivt urholkats över tid.
9.2.2 Ungdomsslussen
Ungdomsslussen arbete börjar med en kartläggning över ungdomens hela situation.
Kartläggningen omfattar även att häva sekretessen aktörerna emellan och att
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ungdomen ger godkännande för drogtester. En konkret handlingsplan tas fram och en
handledare utses för att driva arbetet framåt och få planerad hjälp från olika
professioner. Vid behov kommer professionerna till ungdomsslussens hus för att
träffa ungdomen.
Arbetet sker mycket strukturerat och två mötesfora finns, ett som kretsar kring varje
ungdom (veckovis) och ett som riktar sig till alla ungdomshandläggare oavsett
organisatorisk hemvist (månadsvis). Uppföljning sker systematiskt.
Styrkan med ungdomsslussens arbete är strukturen och systematiken samt att det
finns ett hus där ungdomarna känner sig hemma och får ett tydligt sammanhang.
Ungdomsslussen har också konsekvent arbetat utifrån en gemensam värdegrund som
bland annat omfattar att utgå från ungdomens styrkor och förmågor, handledarna ska
inte lösa alla problem utan lösningarna ska utarbetas genom en process där
ungdomen själv har en viktig roll.

9.3 Ungdomarnas perspektiv
Vi har intervjuat tre ungdomar och deras vårdnadshavare om vad som hänt under
deras skolgång. Utifrån intervjuerna och dokumentation som vi fått tagit del av har vi
skapat tidslinjer som illustrerar händelseförloppet över tid för två av ungdomarna, se
bilaga 1. En uppskattning av de samlade insatserna för dessa två ungdomar finns i
bilaga 2.
Ungdomarna och deras vårdnadshavare berättar om de svårigheter som varit och
vilken hjälp som faktiskt har betytt något. Citat från intervjuerna har sorterats in
under några rubriker.
Om förmågan att fånga signaler
”Jag kom efter i matte i 7:an och i andra ämnen. Ingen märkte något. Läraren kunde
inte se det. Var lite stökig men var trevlig hela tiden mot läraren. Fortsatte och blev
värre. Hade börjat gå hem allt oftare. Inget speciellt hände. I början av november
året jag gick 8:an så stannade jag hemma. Sov inte bra, hade inte energi att gå till
skolan.”
”Började med lite frånvaro - mer än normalt sjuk - eskalerar.”
”När vi gjorde ansökan till närvaroteamet tyckte rektorn tyckte att vi skulle "avvakta
och se tills närvaroteamet kom in”. Avsade sig ansvaret! Valde då att byta skola.”
Om hjälpen de fått
”Vi har så många möten… Vad skapar de för värde?”
”Utredningen på soc.- "vi lägger ner för att BUP inte gjort det de behöver göra".
Hamnade tillbaka hos BUP…."vi har ju erbjudit men ni har inte tagit emot" Stämde
inte!
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Skolan gjorde sitt, soc. gjorde sitt och BUP gjorde sitt - samverkan funkade inte. Alla
tänker bara på sitt. Det verkar inte idag ha dialogen mellan varandra. De bör inte
hänvisa vidare.”
”Barnens behov kommer i andra hand - budget och resurser går först.
Vi hade möten på skolan med massor av folk. Nytt folk hela tiden.
Hade en person hämtat honom direkt tillbaka till skolan, ex rektor. Vad hade hänt
då? Man får inte vänta med de här barnen. Då visar skolan inte intresse.”
”Det är inte nog med mänsklighet”.
"Jag förstår ju när jag gjort något fel och när någon annan gör det. Socialen är inte
"ärlig". Kändes bara kallt. Formella, sakliga. Inte mänskliga. Tror att man ska
uppfostra bort svårigheter! Skärp dig! Säger då: det är ditt fel. Men viljan finns att
göra nåt annat men det går inte”.
”Socialtjänsten - svåra att ha att göra med. Säger olika saker, ljuger. Föreslår
standardåtgärder. B&U enheten - litar inte på dem! Finns ingen personlighet på soc
- fungerar som en "växel" - dåligt personligt engagemang. Standardiserade frågor i
Excel papper.”
Om ungdomsslussen: "De dömer en inte. Har förmågan att prata med alla på "deras
sätt". Svarar ärligt”.
Personen på närvaroteamet hade helhetssynen, kollade upp hur det gick i samspelet
med arbetskamraterna under praktiken. Var noga med att kolla upp detaljerna. Hade
hela bilden. Gick jättebra! Mycket proffsigt agerande, stressade inte, hade tålamod
och väntade in.
”NO-läraren som jag gillar - han kom hem tillsammans med närvaroteamet, jag fick
en skoldator. Fick alla hans kurser på nätet. JÄTTEVIKTIG HÄNDELSE för mig!”
Om vad som fungerar och vilka råd ungdomarna och vårdnadshavarna vill ge
aktörerna
”Skolan borde lyssna bättre (på signaler). Skolpersonalen behöver ha bättre kunskap
om neuropsykiatriska sjukdomar.”
”VARFÖR borde ställas mycket tidigare när frånvaron ökar! Det borde finnas ett
elevhälsoteam att koppla in direkt! Mer lättillgängliga! Mer vuxna som kan det här i
skolorna! Ev. elevassistenter. Som hinner se även de barn som ser skötsamma ut men
som döljer sina problem. Flexibilitet i undervisningen. Så kan vi undvika att de blir
hemmasittare.”
”Det som är viktigt är samarbetet kring samma person, kommunikationen. Jobbigt
nog för en familj när finns problem. SAMMA personer är viktigt! Ska de lära sig om
en person så måste det finnas kontinuitet i relationerna. Tillit viktigt. De som har den
bästa kunskapen är ungdomen själv! Delaktighet viktigt!”
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”Utnyttja professionerna…..men jobba i team. Fåtal personer som jobbar nära”
”Sekretessen - gör det inte så svårt! Fråga!”
”JÄTTEVIKTIGT för mig att det fick ta tid att komma tillbaka! Hade du önskat att
det funnits en asperger klass lägre ner i åldrarna? Ja på nåt sätt! Viktigt med
personliga kontakter - en sådan som bryr sig. De försöker! De lyssnar! En känsla.
Inte alla som är sådana”.
”Kontaktpersonen får inte släppa taget förrän den andra verkligen visat att det
funkar.”
"Hur kan man ha en klass med 28 elever om man ska kunna diskutera - och
anpassa?” "Det är fel på systemet, vi har osynliga problem" ”Alla lärare behöver
lära sig mer om inlärning!” ”Inkluderande/exkluderande - eleven borde få avgöra!”
”Människosyn - jag vill ha en annan, alla kan! Känna medkänsla”.
”Prata med barnen och ungdomarna utan att ha förutfattade meningar om att de har
specifika problem.” "Vuxna tror inte att barn/ungdomar förstår".
"Var ärliga"
"Lyssna till varje person - håll er inte till era metoder" (organisationens metoder)
"Individualisera hjälpen"
9.4

Några viktiga iakttagelser i händelseförloppet för de tre
ungdomarna
•

Både elev ”A” och elev ”L” blev hemmasittare efter höstlovet i åk 8. Båda
eleverna hade gett signaler under åk 7 som inte uppfattades och togs på allvar
av någon aktör.
Konsekvensen för ”A” blev hemmasittning i 3,5 terminer med undantag för
några veckor i början av åk 9. Konsekvensen för ”L” blev hemmasittning i
1,5 terminer, därefter i kortare perioder. Det innebär långa perioder av
psykisk ohälsa och behov av stora insatser för att komma tillbaka.
Hade detta kunnat undvikas?

•

Det tar nästan 2 år innan ”A” får rätt förutsättningar att klara skolan. En NPutredning genomgår ”A” ett halvår efter att han är tillbaka i skolan.
För ”L” tar det nästan 4 år innan hon får riktigt bra förutsättningar att klara
skolan. NP-utredning genomgår ”L” kort efter att hon blivit ”hemmasittare”
(inom ett halvår).
Det är inte ”NP-utredningen” som avgör om eleverna får bra
förutsättningar att klara skolan.
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•

Närvaroteamet blir en vändpunkt för två av ungdomarna på samma sätt som
Ungdomsslussen blir en vändpunkt för den tredje. Ungdomsslussen
respektive Närvaroteamet lägger pusslet och får ihop ”förståelse för vad som
inte fungerar och varför”, ”skapa förtroende och trygghet” samt ”anpassat
skolarbete och stöd” till en helhet som gör att det fungerar för eleverna. Tar
sig tid att förstå ungdomens hela sammanhang och situation.
En stor framgångsfaktor är den nära relation som Närvaroteamet respektive
Ungdomsslussen bygger upp med ungdomarna samt att de inte släpper taget
förrän någon annan helt tagit stafettpinnen så att ungdomen aldrig hamnar
”mellan stolarna”.
Detta ligger i linje med ”Skottlandsmodellen”.

•

Insatserna från BUP respektive från Socialtjänsten varierar kraftigt mellan
ungdomarna. Studier av flera ungdomar behövs för att få ökad förståelse om
variationen.

9.4.1 Viktigt för ungdomarna och deras vårdnadshavare
Det vi lär om vad som är viktigt för ungdomarna/familjerna:
•

Insatser så snabbt som möjligt efter första signal
Detta kräver personal i skolan som har som uppgift att identifiera signaler

•

Insatser som bygger på kunskap om ungdomens hela situation
(grundlig kartläggning)
Kräver tid, samordning och tillit mellan aktörerna (en kartläggning som
inleds av en aktör ska inte behöva göras om av en annan). Förutsätter att
sekretessen hävs så att information kan delas.

•

Insatserna samordnas mellan aktörerna, ingen agerar på egen hand, en
person har huvudansvaret

•

Hög kontinuitet, uthållighet och långsiktighet i insatserna (personer,
metod mm)
Kräver struktur och systematik samt en gemensam syn på syftet med
verksamheten och vilket förhållningssätt som ska användas i mötet med
ungdomen och dennes familj.

9.5 De värdeskapande stegen i processen
Vad är det egentligen som skapar värde i processen ”hjälpa elever som behöver en
anpassad skolgång att klara skolan”?
Ett utkast till de värdeskapande stegen ser ut som följer:
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FÅNGA
SIGNALER

KARTLÄGG,
BYGG
RELATIONER

PLANERA,
GENOMFÖR
INSATSER

HÅLL I

Utifrån en ”hemmasittares” situation kan en utvecklad processkarta se ut som nedan:

Fånga signaler om
a. skolarbetet inte
fungerar för eleven

Genomföra NPutredning

Förstå vad som inte
fungerar och varför

Återskapa förtroende,
skapa trygghet för
återgång All skolarbete

Anpassa skolarbetet (miljö,
metoder mm) och stöd för a. ge
eleven förutsä.ningar a. klara
skolan

Följ upp och justera anpassning
och stöd löpande uAfrån
elevens behov

KARTLÄGG
SITUATIONEN, BYGG
RELATIONER

PLANERA; GENOMFÖR
INSATSER, BEHANDLA

HÅLL I (VIDMAKTHÅLL)

Det är tydligt att det inte är en sekventiell process det handlar om utan en cirkulär.
Det innebär att arbetet går fram och tillbaka mellan olika aktiviteter, att det är vanligt
att man måste börja om och att arbetet hela tiden måste anpassas utifrån hur
situationen ser ut som helhet för eleven.
Det framgår också att en ”NP-utredning” är en aktivitet som inte tillhör
huvudprocessen och alltså inte är en nödvändighet för att få en anpassad skolgång.
En utredning är dock ofta viktig eftersom en diagnos ger insikter och kan ge
förklaringar till vad som hänt (inte minst för eleven själv). En diagnos kan också leda
till ett bättre stöd från omgivningen och till medicinering som förbättrar
förutsättningarna för eleven att klara skolarbetet.
I boken ”Hemmasittare och vägen tillbaka” (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax,
Palmér) beskrivs processen i olika faser: Kartläggning – Förändring –
Vidmakthållande. De lyfter fram elevhälsans centrala roll och rekommenderar att den
samordnande funktionen läggs på elevhälsan för att behålla skolfokus genom
processen och underlätta vidmakthållandet när andra aktörer så småningom avslutar
sina kontakter med eleven. De beskriver även de uppgifter som de anser att en
samordnare bör ansvara för.
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9.6 Exempel från Innovationsrådets studie i Gävleborg – Nils
Ovan redovisades vissa data från Innovationsrådets studie av polisen i Gävleborgs
arbete med ungdomsbrottslighet. En av de ungdomar som intervjuades och vars
tidslinje rekonstruerades i projektet var ”Nils” 16 år. Nedanstående är hämtat ur
projektrapporten:
När Nils var elva år blev han svensk mästare i sin sport. Sedan han fyllde 15 år och därmed
blev straffmyndig, har han dömts för sammanlagt 18 brott.
Nils tidiga ungdom var lugn och han hade ett fungerande familjeliv. Han var duktig och vann
SM i sin idrott. När han var 12 blev han sjuk en längre tid och låg på sjukhus. Han ville inte
fortsätta med sin sport och började i stället att köra motorcross men var inte med i någon
klubb. I efterhand säger pappan att hans crosskompis ”inte verkade vara någon bra kille”.
När Nils var 12 år rökte han hasch första gången, han tyckte om det.
När han var 13 år skildes hans föräldrar. Nils bytte skola och kom till en större klass. Han
bad själv om hjälp eftersom han hade svårt att koncentrera sig. Han ville jobba i mindre
grupp men ingen lyssnade. Skolan tyckte att han fungerade i klassrummet men var oroliga
för att han rökte.
Efter skilsmässan hade Nils mindre uppmärksamhet och kontroll från sina föräldrar. Han
trivdes inte i skolan och sökte spänning. Han började vara ute på nätterna. Mamman
jobbade ofta nätter och Nils smet ut då syskonen somnat.
Nils säger själv att började begå brott i sjuan, då var han 13 år. Från hösten i åttan, då han
var 14 år, var han i skolan mindre och mindre. Skolan gjorde en anmälan till socialtjänsten
men Nils föräldrar ville hantera Nils problem själva. Våren i åttan deltog inte Nils i
undervisningen alls. Han kom till skolan och åt lunch. Skolan tyckte att Nils hade dåliga
kompisar. Då de ringde mamman slutade hon att svara. Pappan tyckte inte att skolan höll
löften om att låta Nils läsa i mindre grupper och ge honom stöd för hemstudier. I mars i åttan
kom Nils till skolan påverkad av hasch. Han var då fortfarande 14 år. Det blev en ny anmälan
till socialtjänsten. I samma veva blev han kontrollerad av Polisen, ett urinprov visade positivt
för THC som är den verksamma sub-stansen i bl.a. hasch.
Familjen tyckte fortfarande inte att de hade något hjälpbehov. Mamman tyckte att det var
skamligt och ville inte använda huvudentrén då de kallades till socialtjänsten. Pappan tyckte
inte att socialtjänsten erbjöd någon konkret, praktisk hjälp. Nils tyckte att de använde ett
svårt språk.
I juni fick Nils en kontaktperson från ”Unga KRIS ”(kriminellas revansch i samhället)
meningen var att de skulle träffas regelbundet och samtala om kriminalitet och droger. Nils
skämdes för att synas med sin kontaktperson som han tyckte ”såg kriminell ut” och Nils
tyckte att alla stirrade då de gick på stan. Nils tycker inte om att synas. I början av sommaren
2012 dömdes Nils, som då nyss fyllt 15 år, första gången – till ungdomstjänst i 20 timmar för
två brott.
Under hösten i nian blev Nils misstänkt för nya brott. I oktober kom nästa dom –
ungdomstjänst i 30 timmar för tre brott. Nils var mycket brottsaktiv. Han misstänktes
framförallt för stölder, biltillgrepp och narkotikabrott. Han var och är fortfarande ingen
våldsam person. Strax innan en brottsutredning var klar kom nya misstankar. Eftersom
åtalen bör samordnas dröjde de. Nils var bara i skolan fem dagar under hösten i nian, i slutet
av terminen försvann han från skolan helt och hållet. Till slut ringde skolan till pappan och
fick veta att Nils blivit familjehemsplacerad.
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Nils rymde från familjehemmet och blev i februari 2013 tvångsomhändertagen. I maj och
juni, nu 16 år gammal, dömdes han i Gävle tingsrätt till fortsatt ungdomsvård för 13 brott.
Den tidigare utdömda ungdomstjänsten har fortfarande inte genomförts.

Tyvärr har historien om Nils ännu 2016 inte fått något lyckligt slut. Han är fortsatt
kriminell.

Några sammanfattande reflektioner:
• Fakta visar att andelen elever som lämnar grundskolan utan
gymnasiebehörighet ökar vilket innebär en ökad påfrestning på hela
systemet, särskilt om barnkullarna ökar i storlek
• Systemet är idag inte utformat för att fånga tidiga signaler, förstå problemet
ur ungdomens/familjens perspektiv och genomföra tidiga insatser
• Det blir snabbt många aktörer som kommer i kontakt med ungdomen och
familjen när problemen blivit synliga. Systemet är idag utformat så att det
är vårdnadshavarna som får driva processen framåt och aktörerna hänvisar
ofta till varandra. Rätt hjälp är svår att få inom rimlig tid.
• Alla aktörer tycks vara medvetna om vad som är viktigt men det är
genomförandet som är svårt, att få något att hända som gör skillnad för
ungdomarna.
• Det finns bra verksamheter att bygga vidare på i Falun där samverkan
mellan olika aktörer fungerar (närvaroteamet och ungdomsslussen).
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10 Våra samlade reflektioner
Den problembild som tonar fram i intervjuerna är inte unik för Falun och Dalarna.
Tvärtom är den påfallande lik den bild som utredningen om problematisk
elevfrånvaro redovisar och som man fann i analysen i Skottland. Utredningen lämnar
också ett antal förslag till författningsförändringar i syfte att bättre reglera området.
Det vore förmätet av oss att lämna rekommendationer med utgångspunkt från de
begränsade intervjuer och annat material som ligger till grund för denna rapport. Vi
nöjer oss med att redovisa de reflektioner vi själva som utanförstående har gjort
utifrån intervjuer och vad vi har läst oss till.
10.1 Systemets syfte
I systemsammanhang talar man om ett systems ”de facto-syfte”. I den studie om
polisens arbete med ungdomsbrottslighet, från vilken materialet ovan med kostnader
för fyra ungdomar är hämtat, konstaterades i utvärderingsrapporten att de facto-syftet
med arbetet (i den studerade polisgruppen) inte var att förebygga och beivra
ungdomsbrottslighet (vilket är uppdraget), utan att i ärendehandläggningen hantera
den lagregel som säger att ärende ska lämnas till åklagare inom sex veckor efter det
att den unge delges misstanke om brott.
Denna lagregel påverkade prioriteringar och styrde i övrigt arbetet på den studerade
enheten på ett uppenbart dysfunktionellt sätt. Hårddraget skulle man kunna säga att
polisen i den aktuella studien administrerade ungdomsbrottsärenden snarare än att
förebygga och beivra brott.
När det gäller det system som hanterar barn och unga med särskilda behov upplever
vi att de-facto-syftet är att hantera ansvar (och kopplat till detta också resurser)
snarare än att ge stöd till barn och unga utifrån deras behov och förutsättningar. Det
kan finnas många orsaker till detta, men en sannolik orsak, som också framkommer i
intervjuerna är bristande resurser i delar av systemet. Andra orsaker kan ligga i bl. a
ledarskap och kultur (t ex olika syn på uppdrag och yrkesroller) samt den
fragmenterade organisationen som motverkar ett effektivt agerande.
Det finns därutöver målkonflikter som sannolikt inte talas så mycket om. En sådan,
som vi bl. a mött i andra kommuner, rör skolan. Det är i dag starkt tryck på att
förbättra resultaten i skolan med mycket fokus på kärnämnen som matematik,
resultat på de nationella proven samt på Pisa-mätningarna. Denna fokus riskerar inte
bara att öka pressen på utsatta elever och bidra till en ökning av antalet elever med
stressrelaterade tillstånd, den kan också påverka prioriteringar och resursfördelning
både på politisk nivå och ute i de enskilda skolorna.
Många medarbetare, i såväl kommunen som i landstinget, känner uppenbarligen stort
engagemang och gör sannolikt insatser som innebär att de arbetar långt mer än
normal arbetstid, men de arbetar i ett system som vi uppfattar som dysfunktionellt
utifrån intentionerna i gällande lagstiftning och hela systemets egentliga syfte.
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Resultatet för berörda barn och unga blir inte tillfredsställande samtidigt som det
genereras betydande onödiga kostnader genom att aktörerna försöker ”skydda” och
optimera den egna verksamheten. Detta blir en följd av systemets design.
Som framgår av citatet av Colin Mair ovan var problemet likartat i Skottland. Det är
också, som Nilsson & Wadeskog tar upp, ett generellt problem när det gäller hur det
offentliga hanterar barn som lever i olika typer av utanförskap, inte något som gäller
specifikt Falun och landstinget i Dalarna.
Man är naturligtvis medveten om såväl problemen och uppdragets komplexitet som
de samhällsekonomiska kostnader de otillräckliga insatser medför, något som
framgår bl. a av socialnämndens och socialförvaltningens verksamhetsplan för 20172019 och många insatser planeras för att vända situationen.
En utgångspunkt när det gäller arbetet i stort kan vara att tillsammans formulera ett
gemensamt syfte. Om alla aktörer arbetar utifrån ett gemensamt förstått syfte som har
med att hjälpa barnen att göra blir det ett ankare i samverkan. När det gäller stöd till
barn och unga med särskilda behov skulle ett sådant gemensamt syfte för alla aktörer
kunna vara t ex att ”ge mig det stöd jag behöver för att känna trygghet, klara skolan
samt få goda förutsättningar för att självständigt klara vuxenlivet.”
10.2 Utgå från barnen – inte från organisationen
Som Statskontoret konstaterar i en rapport, med anledning av regeringens uppdrag att
belysa ”styrningen bortom New Public Management”, innebär ett
medborgarperspektiv vid utvecklingen av styrningen att sätta sig i medborgarens
eller företagets situation och se den förvaltning som medborgaren möter.
Det innebär också att vidga frågan om verksamhet från att avse den egna
verksamheten. För medborgaren är det, som Statskontoret konstaterar, sällan
intressant hur ansvaret för det offentliga åtagandet är uppdelat mellan olika aktörer.
Det viktiga är att man kan få det stöd man behöver i en given situation eller
livshändelse. Det är därmed i medborgarens och företagens möte med den offentliga
förvaltningen, inte hos myndigheterna, som det avgörs om förvaltningen är
tillräckligt sammanhållen.30 Detta gäller naturligtvis inte minst de barn och unga som
lever i olika former av utsatthet och som i dag möter en fragmenterad offentlig sektor
med kommunala förvaltningar, olika verksamheter inom landstinget och kanske
också statliga myndigheter som polis, åklagare, arbetsförmedling mm.
En aspekt på detta, som kommit upp i såväl aktuell forskning, som i våra intervjuer,
är frågan om inkludering. Att utgå från barnens perspektiv innebär att det är
respektive barns uppfattning om hur t ex verksamheten i skolan bör vara utformad
för att barnet ska känna sig inkluderat. Det är inte välmenande politiker och
tjänstemäns uppfattningar, inte heller budgetprinciper och ekonomiska överväganden
som ska vara styrande.

30

Statskontoret (2016): Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen. Rapport 2016:26.

69

Något som förefaller känneteckna Skottlandsmodellen är just att man utgår från
barnens perspektiv. Det är naturligtvis svårt att avgöra i vilken utsträckning detta slår
igenom i praktiskt handling, men av dokumentationen att döma tillmäts barnens
åsikter stor vikt, bl. a får barnen själva skatta om de känner sig trygga, respekterade
och inkluderade samt om de upplever sig som aktiva, tar ansvar och gör framsteg.
Frågan som Skottlandsmodellen försöker besvara är ”hur ska vi stödja det här
barnet?” inte ”vad är vårt ansvar i det här?”
Vi vill med detta inte förringa de viktiga insatser som görs, och som också omvittnats
i intervjuerna, i form av ett strukturerat överlämnande av barnen från förskolan till
grundskolan, elevhälsosamtal som skolsköterskorna gör med alla elever och de
elevenkäter som genomförs. Det är möjligt att de insatser som görs i Falun är ungefär
desamma som i Skottlandsmodellen, möjligen då med undantag av att man i
Skottland verkar få en bättre samlad bild av hur det ser ut. Av verksamhetsplanen för
barn– och utbildningsnämnden/ förvaltningen framgår att sammanställningar av fakta
saknas. I Skottlandsmodellen ingår att barnen själva i ett så kallat spindeldiagram
skattar hur de upplever sin situation i ett antal avseenden. Denna information blir en
indikator, om än ofullständig, på problemets omfattning.
Vi har sett exempel på hur man i kommuner genomför enkätundersökningar där
barnen själva får svara på ett antal frågor, men där resultaten redovisas som
genomsnittsvärden. Detta ger i grunden inget användbart underlag för att arbeta med
utsatta barn, då dessa försvinner i genomsnittssiffrorna. Fokus hamnar på att höja
genomsnittet – och man sätter kanske mål för detta – inte på att ge rätt stöd till det
enskilda barnet. Den typ av spindeldiagram som används i Skottland kan ses som en
individuell mätning som ger individinformation, på samma sätt som t ex. en
läkarundersökning ger information om den enskilde patienten.
Ur barnens och deras anhörigas perspektiv är det, som också framkommer i
intervjuerna, svårt att navigera rätt i det fragmenterade system som nu ska stödja
dem. Här är uppenbarligen en ”lots”, samordnare e d en god hjälp, men frågan är om
det är tillräckligt? Går det att i t ex. en försöksverksamhet designa om hela systemet
utifrån att det ska vara enkelt för målgruppen?
Att på allvar utgå från barnens perspektiv kräver sannolikt förändringar av
organisation och ansvar. En försöksverksamhet i liten skala som bygger på
Skottlandsmodellen och som successivt utvärderas och utvecklas bör kunna visa
vilka förändringar som krävs.
10.3 Problemens lösning ägs inte av berörda förvaltningar/vårdenheter
själva
Många av de problem och frågor som behöver diskuteras måste lyftas till politisk
nivå då de på olika sätt berör systemets design i stort. Den ”rundgång” som flera av
de intervjuade vittnar om driver kostnader och tar knappa personella resurser i
anspråk. Det är samtidigt i princip samma skattebetalare som får finansiera denna
rundgång, där systemets design gör att varje aktör helt naturligt försöker skydda sin
verksamhet och sina anslag.
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Även kommunledningskontoret (motsv.) och de stabsenheter som hanterar ekonomioch verksamhetsstyrning måste in och få förståelse för hur deras styrning påverkar
vad som händer i den operativa verksamheten på kort och lång sikt. En
ekonomifunktion har inte bara ansvar för att budgeten, som kommunallagen kräver,
är i balans. Ekonomifunktionen har rimligen också ett ansvar för hur den ekonomiska
styrningen påverkar förutsättningarna för kommunens olika verksamheter på kort och
lång sikt att lösa sina uppdrag på bästa möjliga sätt.
Att klara framtida utmaningar med ökad ohälsa och utanförskap bland barn och unga
samt den ökade flyktingströmmen samtidigt som socialförvaltningen 2016 går med
ett underskott på drygt 20 miljoner är självfallet en utmaning. Problemen belyses väl
i verksamhetsplanen och indikerar att det kan krävas en mera genomgripande redesign av hela systemet.
Många av förutsättningarna givna genom nationellt bestämda regelverk, ekonomiska
bidrag mm. En fråga är självfallet vad som är påverkbart, dvs. vilket
handlingsutrymme som finns lokalt (kommun-landsting), vad som skulle kunna
påverkas via en nationellt sanktionerad försöksverksamhet respektive vad i
förutsättningarna som är opåverkbart.
10.4 Stora kunskapsbrister försvårar för aktörerna att lära om systemet,
om problemen och lösningar
Många, både nationellt och i våra intervjuer, vittnar om att problemet med
utanförskap och utsatthet ökar vilket också den ökade andelen ungdomar som lämnar
grundskolan utan gymnasiebehörighet vittnar om. Det är viktigt att få grepp om dels
problemets omfattning och utvecklingen av utsatthet, dels effekterna av gjorda
insatser (som förväntas minska antalet i utsatthet). Hur ska man annars kunna visa
politiker och andra beslutsfattare att arbetet ger resultat?
Idag saknas mätsystem som fångar behoven och efterfrågan på stöd på individ- och
familjenivå till de olika aktörerna. Det är därför omöjligt att ta fram fakta på
personnivå vilka kontakter och vilket stöd personen har från olika aktörer. Det går
inte att få en överblick, en helhetsbild över ungdomarnas situation och vilket stöd de
får och om stödet hjälper dem att komma ur sin problemsituation.
Det borde exempelvis vara möjligt att svara på frågorna:
• Hur många barn och ungdomar har problem med att klara skolan i
kommunen? Per årskull, per skola, frånvaro per elev mm.
• Hur ser problemet ut ur elevens perspektiv? Vad är viktigt för eleven för att
kunna klara skolan?
• Vad ger vi för stöd (över tid) till respektive barn/ungdom från respektive
aktör?
• Vad ger stödet för effekter? Hjälper det eleven?
Bristande kännedom om vad olika insatser leder till gör att det inte är möjligt att
bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. En utmaning är sekretessfrågan som
behöver lösas för att klara uppföljningen. En intressant iakttagelse är att både
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närvaroteamet och ungdomsslussen häver sekretessen genom samtycke direkt vid
första kontakt med eleven respektive vårdnadshavarna.
När det gäller uppföljningsstatistik behöver den inte presenteras med personuppgifter
för att ge ett lärande. De som tar fram statistiken måste dock kunna ha tillgång till
personuppgifterna för att uppföljningen ska kunna hålla en hög kvalitet.
Sekretesslagstiftningen får inte användas som ursäkt för att inte samla information.
Vi har också sett att det finns många parallellt pågående initiativ och vi uppfattar att
det inte är någon som har den fullständiga kartbilden över vad som pågår och hur
olika initiativ påverkar varandra.
• Det behövs en strategisk funktion som håller samman systemet som helhet,
som säkrar att det finns förutsättningar att samla data och som leder arbetet
med att reflektera och lära från data om hur väl verksamheterna som helhet
löser problemen för kommunens unga. En sådan strategisk funktion bör också
alltid kontaktas när nya initiativ inom området tas från kommunen, länet eller
från statligt håll.
• Kännedom om varandras uppgifter är en viktig förutsättning. Det behövs
mera personliga möten på operativ nivå, mera utbildning etc. för att bygga
relationer mellan aktörerna. Remisser och skriftlig kommunikation kan
aldrig ersätta den personliga kommunikationen och kontakten.
Inte heller dessa förhållanden är specifika för Falun och Dalarna. Utredningen om
problematisk elevfrånvaro identifierar t ex. följande primära problemområden när det
gäller skolan:
• Brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande och förebyggande arbete.
Arbetet inriktas främst på åtgärder när frånvaron väl är ett faktum.
• Brister i närvaroregistrering. Frånvaro upptäcks inte eller upptäckts för sent.
• Brister i uppföljning och analys, vilket leder till att man ofta reagerar för sent
på frånvaro.
• Bristande kunskap om vad som främjar närvaro.
• Brister i kartläggningen av orsakerna till frånvaro.
• Brister i samverkan mellan olika aktörer.
Utredningen föreslår bl. a att det på varje skola bör finnas en funktion som
kontinuerligt följer frånvaro på individ- och skolnivå. Utredningen bedömer också, i
likhet med vad vi iakttagit, att samverkande verksamheter behöver ha bättre kunskap
om och förståelse för varandras verksamheter samt organisera sin verksamhet utifrån
barnets bästa i det enskilda fallet.
Enligt utredningen kan ett sätt att förbättra samverkan generellt kan vara att i form av
samläsning mellan relevanta utbildningar, få kunskap och praktik i att samverka
kring barn och ungdomar med sammansatta behov. Utredningen ser även behov av
en vetenskapligt prövad behandlingsmodell för att hjälpa elever med långvarig och
omfattande frånvaro.
Både skolpersonal, vårdnadshavare och behandlare från socialtjänst eller barn- och
ungdomspsykiatri krävs i det arbetet samt en koordinator som håller samman arbetet.
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10.5 Skolan har en nyckelroll
Utredningen om problematisk elevfrånvaro tydliggör också skolans centrala roll och
föreslår bestämmelser som syftar till att skolpersonal, rektor, huvudmän och
hemkommuner agerar tidigt och aktivt vid såväl giltig som ogiltig frånvaro så att
elevens rätt till utbildning kan tillgodoses.
Utredningen gör samtidigt bedömningen att samverkan mellan skola och socialtjänst
kan bli mer effektiv, positiv och mindre resurskrävande om socialtjänsten knyts
närmare skolans verksamhet, dvs. tydligare integrering.
Även Nilsson & Wadeskog lyfter fram skolans roll. Med en tillspetsad formulering
säger de att skolan skulle kunna beskrivas som huvudleverantör av utanförskap. De
konstaterar samtidigt att orsakerna till skolmisslyckanden inte bara handlar om själva
skolmiljön utan också om hemmiljö och socioekonomisk bakgrund, språkproblem,
kognitiva funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska problem.
Nilsson & Wadeskogs poäng är dock att den investering vi gör i grundskolan är drygt
1.2 miljoner per elev. Kostnaden för tidigt stöd till elever med problem rör sig om ett
par procent av den totala investeringen, men att stöd i dag ofta sätts in på högstadiet
när eleverna redan har misslyckats med skolan under flera års tid och att det då dels
totalt sett blir dyrare, dels kan vara för sent. De jämför med Finland, som inte satsar
mera resurser, men som sätter in specialresurserna redan under lågstadietiden. De
menar att resurserna i dag framförallt går till att möta symtomen på ett långvarigt
utanförskap istället för att läggas på att förhindra uppkomsten av utanförskapet.
Den kanadensiske forskaren Richard Tremblay studier kring föräldraskap, biologi,
skolgång och brottsförebyggande åtgärder visar samtidigt att indikatorer finns redan
tidigare:31
•

•

•

Kulmen för våldsamt beteende är inte vid tjugo års ålder, utan vid drygt 3
års ålder. Denna insikt skapar många möjligheter till våldsförebyggande
åtgärder
Indikationer på tidigt och återkommande våld är sociala, epigenetiska
såväl som genetiska, vilket innebär att de delvis kan påverkas och inte bör
accepteras som oundvikliga.
Tremblay har bl. a visat på en ökad risk för våld bland kanadensiska barn
med förlossningsskador, som gick i förskolan vid 4 års ålder.
Utvecklingen hos barnen utan sådana skador gagnades av förskolan,
medan barn med dessa skador behöver en särskild typ av stöd för att nå en
positiv utveckling.

Baserat på denna forskning upprättade Tremblay en lista på indikatorer för att välja
ut barn med behov av intensivt stöd mellan sju till nio års ålder. Barn som fick sådant
31
http://www.su.se/om-oss/priser-utm%C3%A4rkelser/kriminologipriset/2017-%C3%A5rs-vinnare-av-stockholmspriset-ikriminologi-1.309599/richard-e-tremblay-1.309602
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stöd, uppvisade en 34 procentig minskning i kriminellt beteende vid tjugofyra års
ålder jämfört med barn med samma indikatorer på problem som inte valdes ut för
åtgärdsprogrammet. Programmet omfattade förutom barnen, även deras föräldrar och
lärare.
Tremblays forskning ger möjligheter till direkta och tydliga rekommendationer
rörande åtgärdsprogram för föräldrar och barn i syfte att förebygga våld och annan
kriminalitet.
Såväl forskning som intervjuerna pekar mot att mer bör kunna göras tidigare i
barnens liv, i förskolan och framförallt i grundskolan. Barn med särskilda behov
behöver identifieras så tidigt som möjligt och insatser sättas in omgående, inte när
problemen accelererat. Detta förutsätter sannolikt såväl kompetensutveckling, som
resurser och en förändrad styrning av skolan.
Närvaroteamet förefaller ha en mycket viktig roll, som dock kanske har urholkats,
och det är möjligt att det teamet bör förstärkas.
10.6 Kulturskillnader kan behöva överbryggas
Det framkom inte särskilt tydligt i intervjuerna men vi tyckte oss kunna känna
skillnader i synsätt mellan olika yrkesgrupper eller uppfattningar om andra
yrkesgrupper när det gäller
• skolans uppdrag (ett pedagogiskt uppdrag, att nå de nationella målen etc.)
resp. utgå från alla barns behov (som inkluderar den sociala rollen och
barnets hela livssituation)
• psykiatri vs psykoeducativa modeller (”adhd finns inte”) inom vården
• synen inom skola och socialtjänst på polisen och på samverkan med
polisen
Det är självfallet naturligt att olika utbildnings- och yrkesgrupper utifrån sina olika
roller har olika syn på problemen. Det kan dock, som Nilsson & Wadeskog tar upp,
leda till att man istället för en effektiv samverkan får konkurrerande och
motverkande perspektiv, vad de benämner som perspektivkamp.
Integration av kompetenser och mera av personliga möten (och mindre
kommunikation via remisser och andra skriftliga dokument) kan då bidra till att en
gemensam och ömsesidig förståelse och ett mera förtroendefullt samarbete mellan
olika funktioner och yrkesgrupper.

11 Några avslutande kommentarer
•

Integration av resurser, dels i form av samfinansiering såsom i Finsam, SBU
och ungdomsslussen, dels i form av team med representanter för olika
professioner och huvudmän (typ närvaroteamet och SBU) framstår som
framgångsfaktorer.
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I våra intervjuer lyfts det senare fram inte minst när det gäller bl. a SBU där
en tjänsteman som är anställd inom kommunens socialförvaltning är placerad
i SBU-gruppen inom landstinget. Detta ger personen ökade möjligheter att
kommunicera med andra funktioner inom såväl kommunen som landstinget.
Personen fungerar också som en sluss som kan lotsa barn och föräldrar rätt i
systemet.
Även från andra sammanhang vet vi att samlokalisering ökar den ömsesidiga
förståelsen mellan olika myndigheter och yrkesgrupper. Integrationen i team
minskar också trycket på brukarna själva att kunna navigera rätt i systemet.
Mot bakgrund av detta bör man fundera på hur man kan utveckla samverkan
och teamarbete utifrån existerande verksamheter och den kunskap som finns
att hämta från exempelvis Skottlandsmodellen.
•

Det kan vara ändamålsenligt att skilja mellan åtgärder som syftar till att
förändra den grundläggande designen av systemet, och åtgärder som syftar
till att få systemet att fungera bättre givet den design det har. Om den nya
rollen som samordnare i konsultationsteamet bara innebär att vara en lots för
att underlätta för berörda brukare att navigera systemet så är själva systemet
detsamma. Antalet aktörer är de samma och deras ansvar oförändrat.
Åtgärden syftar då enbart till att få det befintliga systemet att fungera bättre.
Systemets grundläggande design förändrades däremot med införandet av
närvaroteam och av SBU där personer från kommun och landsting bildar ett
gemensamt, integrerat team i en gemensam lokal. Också om man inför en
”named person”, med mandat att samla alla aktörer, driva processen framåt
och se till att varje aktör utför det som krävs har en förändring i ansvar skett
som innebär en förändring av systemets design (ex. ungdomsslussen).
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Tidslinjer för två ungdomar samt uppskattning av genomförda insatser

__________________________________________________________________________
Kontaktuppgifter:
Lars Stigendal
lars@stigendal.se
Tel: 070-960 37 53

Siv Liedholm
siv.liedholm@kvadrat.se
Tel: 076-765 01 00

75

