WNWV.pWC.Se

Uppföljningsrapport

Viktor

Prytz

Certifierad kommuna/
retnsor

September :oi7

pwc

uppföljning

av granskningen

av samverkan

kring barn i behov

av stöd

Innehåll
Sammsnfattning..........

2

1.

3

Inledning........

i.i.

Bakgrund............

1.2.

Syfte....................

i.3.

Metod..................

2.

Uppföljning.....

2.1.

Rapporten

2,2,

Nämndernas

2!.3.

Genomförande

3-

Rav'izionJll

Augusti 2017
Alvesta kommun
PwC

2015..
svar

LcduaiiiiaaiiB.

1 av 10

Uppföljning

av granskningen

av samverkan

kring

barn

i behov

av stöd

Sammarij'atföfög
År

gavAlvesta kommuns revisorer PwC iuppdrag att granska om utbildningsnämn-

2015

den och nämnden

för individ-

arbeta

förebyggande,

ningen

vad avgränsad

omsorg

och familjeomsorg

främjande

till utbildningsnämnden

samt verksamheterna

Revisorerna bedömde år
mellan

iförskolan,

2015

utbildningsnämnden

har en ändamålsenlig

och åtgärdande

vad gäller

barn

och nämnden
förskoleklass

samverkan

i behov

för att

av stöd.

för individ-

Gransk-

och familje-

och grundskolans

lägre

årskurser.

att samverkan om barn och unga ibehov av särskilt stöd

och nämnden

för individ-

och familjeomsorg

inte var ända-

målsenlig.
Revisorerna
Syftet

har nu gett PwC i uppdrag

med uppföljningen

individ-

och familjeomsorg

de brister

visar bland

samt utformat.
alternativt

Svaret

planerades

verk för samverkan.
nomförs

av granskningen.

eventuella

åtgärder

och nämnden

för att komma

till

för
rätta

med

igranskningen.
annat

innehöll

att de berörda
beskrivningar

att genomföras.
En avgörande

regelbundna

en uppföljning

om utbildningsnämnden

har genomfört

som uppdagades

Uppföljningen

att genomföra

är att kontrollera

Svaret

utveckling

och formaliserade

nämnderna
av insatser
från

lämnade

nämnderna

av samverkan

mötena

mellan

svar som var gemen-

som var på väg att genomföras
har generellt
och utbyte

satt ett ram-

är det numera

avdelningschefen

för Barn

ge-

och

familj och verksamhetschefen för Centrala barn och elevhälsan. Mötena sker :r ggr/månad
och kallas samverkansgruppen. De har uppdraget från förvaltning/nämnd att
ta fram
samverkansområden

samt vilka

områden

och strategier

de ska arbeta

med. De har under

våren 2017 regelbundet rapporterat till styrgruppen bestående av de berörda
förvaltningscheferna. Under år 2016 och 2017 har gruppen arbetat med områden:
*

Tydlig

*

Närvaroprojektet - Det pågår en utveckling av metod/process för att så tidigt
som

blankett

möjligt

hantera

Utveckla

*

Vi bedömer

centralen.

eleverna

användningen

olika

initiativ

till

socialtjänsten.

frånvaro.
av SIP (Samordnad

Individuell

av samverkan

mellan

utvecklingen

inom

som stödjer

2017 är det framförallt de tre presenterade
Samverkansgruppen
med avdelningschefen

hetschefen

för Centrala

samverkan

mellan

utvecklas

för orosanmälan

att det har skett utveckling

har påbörjats

Under år

och rutin

barn

och elevhälsan

förvaltningarna.

på operativ

förvaltningarna
området

inom

samt

att det

både nämnder.

utvecklingsområdena samt familjeför Barn och familj

har en viktig

funktion

Vi anser att det är viktigt

nivå i större

Plan).

och verksam-

och utgör

att denna

en grund

samverkan

för

även

utsträckning.

Vi konstaterar med stöd av nämndernas protokoll för år 2017 att uppföljningen
av samverkan inte har utvecklats
i enlighet med svaret till revisorerna.
Vi anser
positiv

att revisorernas
utveckling.

granskning

Det är samtidigt

rerna

som inte har genomförts

Augusti
Alvesta
PwC

2017
kommun

fullt

av samverkan
tydligt

mellan

att det finns

nämnderna

delar

har resulterat

irfömndernas

i en

svar till reviso-

ut.
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Uppföljning av granskningen av samverkan kring barn i behov av stöd

Inledning

1.

Bakgrund

LI.

År 2015 gavAlvesta kommuns revisorer

PwC i uppdrag att granska om utbildningsnämnför individ- och familjeomsorg
har en ändamålsenlig
samverkan för att
arbeta förebyggande,
främjande och åtgärdande vad gäller barn ibehov av stöd. Granskningen skedde utifrån den övergripande
revisionsfrågan:
Är samverkan om barn och unga
ibehov avsärskilt
stöd mellan utbildningsnämnden
och nämnden för individ- och familjeomsorg ändamålsenlig?
den och nämnden

Som grundför
kontrollmål:

att kunna

besvara revisionsfrågan

*

Är styrningen

*

Finns fungerande
dividnivå?

*

Finns förebyggande

*

Sker uppföljning

*

Vidtas

Granskningen
miljeomsorg
kurser.

av samverkan

åtgärder

ändamålsenlig;

arbetsformerna
insatser

och insatser

av samverkan
med anledning

av

Rapporten

att samverkan

utbildningsnämnden

på organisationsnivå

nivå?

och på

in-

för tidig upptäckt?
till nämnderna?

och inter:uer
om barn

och nämnden

med berörda

och unga
för

i behov

individ-

tjänstemän.
av förskilt

och familje-

ändamålsenlig.

var

presenterades

för revisorerna

i mars

2016.

Syfte

1.2.

Syftet med uppföljningen
individ-

och familjeomsorg

de brister

som

uppdagades

är att kontrollera
har genomfört
i granskningen.

om utbildningsnämnden
eventuella

åtgärder

och nämnden

för att komma

för

till rätta med

Metod

I.S.
Uppföljningen

sker genom följande

tre moment:

*

Genomgång

av revisorernas

rapport

*

Genomgång

av nämndernas

svar till revisorerna

*

Intersrjuer

med berörd

De intersrjuade har beretts
några synpunkter.

Augusti

2017

Alvesta

kommun

PwC

och på operativ

vad avgränsad till utbildningsnämnden
och nämnden för individoch fasamt verksarnheterna
iförskolan,
förskoleklass
och grundskolans
lägre års-

bedömde

inte

från följande

uppföljningen?

Revisorerna
omsorg

på ledningsnivå

och rapportering

skedde genom dokumentanalys

mellan

granskningen

för samverkan,

Granskningen

stöd

utgick

och missivbrev

förvaltningschefer

möjlighet

och tjänstemän

till sakavstärnning

av rapporten

och har inte lämnat
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Uppföljning av granskningen

av samverkan kring barn i behov av stöd

Uppfi51jning

2.

Rapporten

2.1.

Är

2.].].

styrningen

och på
Revisorerna

2015

bedömde

ledningsni'uå

av

operativ

konstaterade

nämndernas

verksamheter.

styrning

Nämnden

skulle

för projekt

individärenden

på

ledningsnivå

av sam't»erkan

ändamålsenlig;

någon

för individ-

styrning

av samverkan

och familjeomsorg

inga strukturerade

ske. Den samverkan
som uppstod

eller till

av situationer

rutiner

på operativ

eller hade uppstått
som behövde

mellan

hade ett inrikt-

former,

som skedde

eller insatser
följd

tydlig

eller riktlin-

nivå skedde

inom

ramen

för

hanteras.

Finns fungerande arbetsformerna för samverkan, på organisat-

2.].2.

ionsnwå

och på indwidnwå?

Revisorerna bedömde kontrollmålet Finns fungerande arbetsformer
fir
organisationsnivå

Revisorerna

och på individn'wå

konstaterade

stor utsträckning
övergripande
nuitet

på

inte var uppfyllt.

men det fanns

jer för hur samverkan
ramen

nivå

att det inte fanns

ningsmåliinternbudgeten

aktuella

ändamålsenlig;

att kontrollmåletÅr

och på operat'w

Revisorerna

inom

samverkan
nivå?

att det skedde

utgick

från

strukturer

och utgöra

som delvis

ärenden

för samverkan

en grund

för utbyte,

sarrn»erkan,

samverkan

mellan

verksamheterna

och att det ofta blev personbundet.
mellan

verksamheterna

förståelse

på

uppfyllt.

men att det i
Det saknades

som lmnde

skapa konti-

och utveckling.

2.1.3.
Finns förebyggande insatser och insatser för tidig upptäckt?
Revisorerna bedömde att kontrollmålet Finns förebyggande insatser
och insatser fir

Hdig upptäckt

var delvis

uppfyllt.

De konstaterade

att förskola

verksamheterna

arbetade

och skola hade goda förutsättningar
till tidig upptäckt
och att
med att vara uppmärksamma.
Vidare konstaterades
att det förekom utbyte och samverkan
mellan verksamheterna
men att det framför
allt handlade
om sihiationer
när en individs
behov hade upptäckts.
Vad gällde gemensam
planering
och
gemensamma
projekt för förebyggande
insatser och tidig upptäckt
fanns det utvecklingsområden.
Fältarbetarnavar
ett bra exempel på ett sådant samarbete.

Sker uppfö(jning av samverkan och rapportering

2.],4.

na

?

tiil nämnder-

Revisorerna bedömde att kontrollmålet Sker uppföljning av samverkan
och rapportering

ti[( rtämnderna

Det konstaterades
centralt.

att det förekom

Uppföljningen

verksamheterna
en och utveckla
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inte var uppfyllt.

under

uppföljning

tog inte i någon

större

de båda nämnderna.

samverkan

genom

av verksamheterna

lärdomarna

utsträckning

hänsyn

Det var därmed

svån

både lokalt
till

och

samverkan

att analysera

mellan
situation-

av uppföljningen.

4 av *O

Uppföljning av granskningen

Vidtas åtgärder med anledning a'u uppfi51jningen?

2.1.5.

bedömde att kontrollmålet Vidtas åtgärder med anledning av uppföljningen

Revisorerna

inte var uppfyllt.

Då det inte genomfördes

det inte möjligt

att i någon

Avslutningsvis
turer

ska uppnå

av sarnverkan

var

åtgärder.

juni

3

som visarvad

för individ-

2016.

med kompletteringar

tade arbetsutskottet
nästkommande

nämnderna

möte
juni

22

iNIF.

fanns

behöver

struk-

komplette-

avser attverksamheten

verksamheten

avseende

Svarsskrivelsen

(UN)

behandlade

angående

information
rapporten

Svaret från nämnderna
daterad

I skrivelsen

framgår

för Individ-

mål för samverkan

till

revisorer-

arbete

initierats.

Vidare

beslupå

den i8 maj 2016. Vid nämndens

till
till

revisorerna,

daterad

dem

10

protokollet.

den 8 juni

2016.

UN hänvisar

UN beslutade

till

att godkänna

iuppdrag

förslag

att utveckla

i granskningsrapporten.

i8 maj 2016 som båda nämnderna
i ett gemensamt

som redan

samt ge förvaltningen

som redovisas

I skrivelsen

Nämnden

svaret

som beslutsunderlag.

2.2.1.

valtningarna.

till

granskningen

de behov

att den är framtagen

behandlade

tas upp som informationspunkt

är daterat

att notera

som NIF

utifrån

de åtgärder

skrivelsen

det en komplettering

tjänsteskrivelse

(NIF)

Arbetsutskottet beslutade att översända svarsskrivelsen till

beslutade

Utbildningsnämnden

svarsskrivelse

och farniljeomsorg

att den fullständiga

2016. Nämnden

samma

att skapa tydliga

Strukturerna

stiar

för nämnden

revisorerna

den

och verksamhetsnivå.

och mål för samverkan

rapport den

möte

de båda nämnderna

tillsammans.

Arbetsutskottet

i)

specifikuppföljning

vidta

revisorerna

på lednings-

Nämnderi'ias

2.2.

juni

någon

utsträckning

rekommenderade

för samverkan

ras med syflen

till

större

Rekommendation

2.].6.

nas

av samverkan kring barn i behov av stöd

mellan

använder

som underlag

två tjänsternän

från

framgår

de berörda

för-

följande:

och familjeomsorg

samt

som svar på revisorernas

Utbildningsnämnden

rekommendation.

har formulerat
Mål och syfte för sam-

verkan:
Kunskap

@

om varandras

arbetsuppgifter,

kompetens

och roller

samt tilltro

till

varandra.
Hälsofrärnjande

*

minska

verka

arbete

på högre

för att ge det stöd barnen

Tidiga
rellt

för barnens

bästa

och därigenom

insatsnivåer.

insatser

som riktat

för barn,

elever

har rätt till.
och familjer

i behov

av någon

form

av stöd,

stöd.

*

Samverka

*

Kompetensutveck1ande

för lösningar

för barn

och ungdomar,

iförsta

hand

på hemmaplan.

insatser

Åtgärdertillfö1jdavkontrol1målStgrn;ingausamuer*anpå7edningsniuåochopera-

2)

tiv nivå.
ä

Former
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och förebyggande
åtgärder

Samverkaföratttidigtuppmärksammabarnochungaibehovavstödochsam-

*

*

antalet

Följande

åtgärder

och rutiner

föreslogs:

för samverkande

träffar:

5 av 10

gene-

Uppföljning av granskningen av samverkan kring barn i behov av stöd

Regelbundna träffar, s ggr/ månaden, med avdelningschef för Barn och familj och
verksamhetschef

för Centrala

Vid behov träffar

med verksamhetschefer

barn och elevhälsan.
för förskola,

grundskola

och gymnasie-

skola.
*

Övergripande frågeställningar/ samverkansfrågor
Regional

-

nivå

Uppfö5ning, uppdatering av regionala satsningar, överenskommelser och rutiner.
Utvecklingsfrågor,
kontakter med externa instanser (till exempel Region Kronoberg, BVC (barnavårdscentra1en),
habiliteringen,
BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), Tvärgrupp
Barn och Unga med flera).
Lokal nivå

-

Uppföljning

anmälningsrutiner,
(rådgivningstelefon)
m.m.

SIP (samordnad

individuell

-

Uppföljning av gemensammainsatser/ satsningar.

-

Planering

-

Information,

av information

plan), tidig upptäckt

om det nya BBIC (barns behov i centrum).

sekretess,

anmälningsplikt.

-

Uppfö5ning placerade barn/ elever.

-

Inriktning

-

Bilda ett "kommunalt team" för samarbete runt barn och fami5, För att säkra

fältarbete

-

ärendekedjan

-

Kompetensöverföring

idet

m.m.
kommunala

arbetet före, under

kompetensutveckling

och efter insatser.

mellan

professionerna.

KontrollmåletArbetsformer j75rfungerande sarrwerkan på organisations- och indi-

3)

vidnivå.
*

-

Följande

Struktur

åtgärder

föreslogs:

för samverkan.

Regelbundna träffar 2 ggr/ år mellan avdelningschef Barn och Familj, verksamhetschef

Centrala

sieskola,

fritidsgårdschef,

sekreterare

barn-

och elevhälsan,
samordnare

(dvs. samverka

verksamhetschefer
mellan

med företrädare

förskola,

skola, gymna-

UF och IFO, Oppenvård,
för förskola,

i: e

skola) fritidsgård,

socialöppen-

vård och socialtjänst.
-

Samverkan

*

Frågeställningar

-

Ta fram långsiktiga

-

Fungerande

vid behov
att jobba med:
och hållbara

arbetsformer,

strategier

strukturer

för samverkan

och rutiner

mellan

UF och IFO.

på organisationsnivå

och indi-

vidnivå.
-

Regelbundna

träffar

mellan

tagarna

barn och familj

har mandat att fatta beslut.
strategier för samverkan.

-

Samarbeta

kring

insatser

och utbildningsförvaltningen,

Båda rrämndernas

för barn och unga. Planerar,

där del-

fokus är att hitta långsiktiga
genomför

och följer

upp

in-

satser isamverkan
-

finns idag, som är "länken"
rade barn och unga.

-

Att se till att samverkansrutiner
skola fungerar.

Samordnare

Augusti 2017
Alvesta kommun
PwC

mellan

vid placeringar

IFO och UF när det gäller placeav barn, unga inom förskola

6 av 40

och

Uppföljning

Kontinuerliga

träffar

av granskningen

i ett ev. "kommunalt

av samverkan

team",

kring barn i behov av stöd

för att diskutera

lösningar

för

barn, elever med stödbehov/ stort stödbehov på hemmaplan
Kontrollmålet Förebyggande insatser och insatser fir tidig upptäckt. Här beskrivs

4)

ett utvecklingsarbete
-

IFO

som

utvecklar

samverkansformer
-

pågår:

och förstärker
med

sin mottagningsfunldion,

förskola

UF har samverkansgrupper
varje

-

föra

förskolan
och följa

finns
upp

att hitta

och skola.

på enheterna

genom

lokala

Elevhälsor,

som

träffas

resursteam,

som kontinuerlig

träffas

för

att planera,

genom-

insatser.

Samverkansgrupp

-

inriktning

vecka.

Inom

-

med

Elevhälsa,

BVC

och bibliotek

finns

och kan utvecklas

Öppenvårdsenhet/stöd och behandlingsenhet, erbjuder tidiga insatser på hemmaplan

-

för barn,

unga

och deras

Gränsövergripande
området

för

familj

er.

kompetensutvecklingen

att kunna

förstå

barn

kan utvecklas.

och elever

med

denna

Exempelvis
diagnos

inom

np-

och för tidig

upp-

täckt.
-

Fältassistenternas

uppdrag

förtydligas.

Kontrollmålet Uppfö{jning av sarrwerkan och rapportering ti77nämnderna. Fö5ande

5)

åtgärder

-

föreslogs

och noterades

som

ett förbätlringsområde:

Redovisning av samverkansarbetetill resp. nämnd
Innehåll:
m.m.
från

Aktuella

Statistik
analys

samverkansfrågor,

rapportering

samt

ex. orosanrnälningar,

och kategoriseringar

2

regionala

ggr/år med start hösten 2016.
och lokala

utvecklingsarbeten

BIBASS-ärenden,

åtgärder

uti-

m.m.

6) Kontrollmålet Vidtas åtgärder med anIedning av uppföljningen. Här föreslogs att
nämnderna
som

ger förvaltningarna

uppföljningen

iuppdrag

att utveckla

verksamheten

utifrån

de behov

redovisar.

Komp1etteringen

2.2.2.
I svaret

från

NIF

hänvisas

till

en komplettering

till

svarsskrivelsen.

I kompletteringen

framgår att en lokal arbetsgrupp/utvecklings grupp inom området "insatser för barn och
unga"

har träffats.

formulerat

-

mål
Kunskap

Gruppen

och syfte

med

av personal

samverkan

om varandras

Hälsofrämjande

och förebyggande
på högre

åtgärder

från

mellan

arbetsuppgifter,

antalet

UF och IFO.

arbete

Gemensamma

kompetensutvecklande

-

Orosanmälningar

-

Familjecentral
tidigt

-

(Just

och undvika

fram

och roller

för barnens

Samverkaföratttidigtupprnärksammabarnochungaibehovavstöd

kommit

har ytterligare

bästa

och därigenom

minska

insatsnivåer

-

har även

Gruppen

förvaltningarna:
kompetens

-

Gruppen

till

följande

insatser
specifika

familjecentralens
omfattande

inriktning

frågor

att fokusera

ligger

ilinje

med

på;

att komma

insatsnivåer)

Serviceinsatser
Informationsutbyle

Augusti
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består

mellan

UF och IFO

7 av 10

in

Uppföljning av granskningen

2.3.

Genomfi5rande

2.3.1.

Iakttagelser

I intervjuerna

framkommer

utveckla

samverkan

ramverk

för samverkan.

genomförs

att revisionsrapporten

mellan

förvaltningarna.

En avgörande

regelbundna

av samverkan kring barn i behov av stöd

har varit

Svaret från

utveckling

och formaliserade

en viktig

av samverkan

mötena

utgångspunkt

nämnderna

mellan

för att

har generellt

och utbyl:e

satt ett

är det numera

avdelningschefen

för Barn

och

familj och verksamhetschefen för Centrala barn och elevhälsan. Mötena sker 1 ggr/månad
och kallas samverkansgruppen. De har uppdraget från förvaltning/nämnd att ta fram
samverkansområden
våren

sarntvilka

2017 regelbundet

cheferna. Under år
Tydlig

*

och

2016

2017

och rutin

och material

och rutin

nämnderna.

Detta

mellan

för orosanmälan

till

ska efter sommaren

arbete

skola

och strategier

de ska arbeta

med.

De har under

till styrgruppen
bestående
av de berörda
har gruppen arbetat med områden:

rapporterat

blankett

ståelse

områden

har även skapat

socialtjänsten.

förankras

Detta

arbete

på enheterna

förutsättningar

förvaltnings-

inom

är klart
båda

för ökat utbyte

och för-

och socialtjänst.

Närvaroprojektet - Det pågår en utveckling av metod/process för att så tidigt

*

möjligt

hantera

lorna.

Skolan

eleverna
är första

na inte ger önskad

frånvaro.

Metoden

kommer

steget och socialtjänsten

verkan.

Det finns

tydliga

efterhand

kommer

att arbetas

in efterhand

steg i processen

som

in i sko-

när insatser-

som involverar

båda

förvaltningarna.
Utveckla

*

användningen

förankras
kunna

ytterligare.

komma

igång

denna
kaler.

även inletts

och verksamheter
samverkan.

Resurser

att prioriteras

från båda förvaltningarna,

land tillsammans

med bland

nerna

i länet.

Right

For Every

hället

som resulterat

burgh.

Målet

Region

till liknande
valtningarna
De intersrjuade

inklusive

annat

arbetssätt.

idet

Det pågår

2C117

PwC

har varit

med

och rutiner

ett tio-årigt

projekt,

mellan

flera

och bättre
arbetet

är informerad

om samverkan

placering

andra

GIRFEC
olika

alctörer

område

i

i Skottkommu-

(Getting

shidieresultat

detta

och lo-

på tjänsteresa

för att undersöka

inom

för

med regionens

och de flesta

ett utvecklingsarbete

It

isamiEdin-

möjligheten
där båda för-

är representerade.
anser att nämnderna

för att samverkan

kommun

styrgrupp

i samverkan

för regionen

övergripande

vara en förutsättning

Augusti

att

för att

för år 2018 med personal

ledningen,

ungdomsbrottslighet

håller

Generellt

Alvesta

kommer

en Familjecentral

Det finns

förvaltningarna

företrädare

och verksamheterna.
verksamheten.

för att starta

som är en samverkansmodell

iminskad

Kronoberg

Detta

är inte helt klar men det är en central

med resan var att studera

Child),

Plan).

och en handlingsplan

med i budget

inom

Den exakta placeringen
för att nå målgruppen.

Personal

ett arbete

finns

verksamheter.
Alvesta

utbildning

från båda förvaltningarna.

Familjecentralen

kommer

Individuell

med SIP:en.

Det har sedan granskningen
personal

av SIP (Samordnad
Det ska tas fram

Cheferna

sker samverkan

som sitter

framför

även ska utvecklas

isarrwerkansgruppen

mellan

allt på strategisk
och fungera

förvaltningarna
nivå vilket

anses

i den operativa

har även ett nära utbyte

med

8 av 4 0

Uppföljning av granskningen

mer operativa

chefer

som till

exempel

för att samverkan

är ett återkommande

Protokollen för år

2017

tering

om samverkan

verkan

inom

parter.

Det handlar

Region

länsgemensam
mande

samarbeten
socialhovet

verksamheterna.

Kronoberg
bland

och andra

annat
kring

antalet

barn

samt att inästa

Det förekommer

steg kunna

generell

information

ningschefen

på respektive

förvaltning

samheterna

där det förekommer

lar till

exempel

Augusti

2017

Alvesta

kommun

PwC

om arbetet

Kronobergs

ärenden

begäran

och unga med komplex
organisering

I det inledande

av att få med utbildningsnämnder

flera

samverkansprocesser

HVB-placeringar.

och omsorgsnämnder.

som möjligt

och enhetschefer.

Det med-

som lyfts i dessa grupper.

Det finns

om Region

med en länsövergripande

minska

förskolechefer

område

fram till sommaren innehåller inga specifika ärenden med

mellan

organisering

arbetet

rektorer,

av samverkan kring barn i behov av stöd

Begäran
arbetet

i arbetet,
nyttja

ämnar

som berör

samverkan

i Brottsförebyggande

med externa

om uppdrag

att utreda

problematik.

har i första

I det kom-

hand

ställts

olika

mellan

berörda
till

och

till länets

uppmärksammat

för att få en så heltäckande

(ej beslutsärenden)

sam-

och projekt

man med nya metoder

har regionen

samtliga

rappor-

som hanterar

be-

utredning

aktörer.
nämnderna

projekt

nämndernas

från förvalt-

och företeelser
verksamheter.

inom

verk-

Det hand-

rådet.
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Revisionell

3.
Vi bedömer
har påbörjats

av granskningen

av samverkan

kring

barn

i behov

av stöd

bedömning

att det har skett utveckling
av samverkan
olika initiativ
som stödjer utvecklingen

mellan

föravaltningarna

samt att det

inom området

inom både nämnder.
Under år 2017 är det framförallt de tre presenterade utvecklingsområdena
samt familjecentralen. Samverkansgruppen
med avdelningschefen
för Barn och familj och verksamhetschefen för Centrala barn och elevhälsan har en viktig funktion
och utgör en grund för
samverkan mellan förvaltningarna.
Vi anser att det är viktigt att denna samverkan även
utvecklas på operativ nivå istörre utsträckning.

Vi konstaterar med stöd av nämndernas protokoll för år 2017 att uppfö5ningen
av samverkan

inte har utvecklats

Vi anser att revisorernas
positiv

utveckling.

ienlighet
granskning

Det är samtidigt

rerna som inte har genomförts

med svaret till revisorerna.
av samverkan
tydligt

mellan nämnderna
har resulterat ien
att det finns delar inämndernas
svar till reviso-

fullt ut.

September 2017

Uppdragsledare

Projekt7edare

Pär Shzresson

Viktor

Augusti
Alvesta
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