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Revisionsgranskning, samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska samverkan kring barn som far 
illa eller är i riskzonen. Uppdraget avser 2019 års revision. 

I granskningen konstateras att det finns rutiner för orosanmälningar inom förskola och grundskola 
och för handläggning av orosanmälningar inom socialtjänsten. Rutinerna upplevs i hög grad vara 
kända i organisationen och efterlevas. Det kan finnas skäl att se över gällande rutin för personal 
inom förskola och grundskola vid anmälan till socialtjänsten. Vi ser en risk med att personal som 
känner oro kan underlåta att göra en skyndsam anmälan. 

Vi bedömer att det finns samverkan mellan nämnderna och konstaterar att den är under gemensam 
utveckling, vilket vi ser mycket positivt på. I vår granskning kan vi se att det brister i samsyn. Med 
en stärkt samverkan torde emellertid förutsättningarna för samsyn öka. 

Vi kan konstatera att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inte följs upp av nämnderna. 
Någon uppföljning och kontroll har heller inte nämnd för livslångt lärande gjort av förskole- och 
skolpersonals kunskap eller följsamhet gentemot gällande styrdokument vad orosanmälningar 
beträffar. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 

- nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att genom systematiskt kvalitetsarbete 
och intern kontroll följa upp och säkerställa att samverkan för barn som far illa eller är i 
riskzonen sker i enlighet med gällande nationella såväl som kommunala styrdokument. (6 
kap. 6 § 2 st. KL, 4 kap. 5 § och 3 kap. 3 § 3st. SoL) 

- nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att fortsätta arbetet med att skapa samsyn 
kring insatser och öka kunskapen om respektive myndighets uppdrag och förutsättningar 
att vidta åtgärder. 

- nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att verka för att stärka samverkan med 
regionen i arbetet kring barn som far illa eller är i riskzonen. 

- nämnd för I ivslångt lärande att se över rutinen för orosanmälan till socialtjänsten. 

Revisorerna önskar att nämnd för livslångt lärande och socialnämnden inkommer med synpunkter 
på granskningen samt denna skrivelse, senast den 30 september 2019. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan kring barn 
som far illa eller är i riskzonen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

I Kumla kommun har enhetschefen vid socialförvaltningen fastställt "Rutiner för 
anmälan enligt 14 kp. 1 § SoL" som riktar sig till personal inom socialtjänsten och 
behandlar ärendets gång från det att ärendet har kommit till socialtjänstens kännedom 
till det att beslut om att inleda utredning eller att inte inleda utredning har 
dokumenterats. Enligt enhetschef, arbetsledare och handläggare vid socialtjänsten är 
rutinerna kända i organisationen och efterföljs. Anmälaren informeras automatiskt vid 
anmälan genom e-tjänsten och i de  fiesta  fall upplever personalen att återkoppling till 
anmälaren, om utredning inleds eller inte, görs. 

Vid förvaltning för livslångt lärande finns "Rutiner för personal inom förskola/skola vid 
anmälan till socialtjänsten" samt en checklista. Rutinen är kommunicerad med 
socialtjänstens personal och uppdateras kontinuerligt enligt representanter för 
elevhälsan. Rektorer, förskolechefer och personal inom elevhälsan upplever att rutinen 
är känd av personalen i förskola och skola. Socialtjänstens personal upplever att 
skolan gör anmälningar enligt socialtjänstlagen. 

Nämnd för livslångt lärande och socialnämnden har inga gemensamma fora för 
samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst. Skolchef och socialchef menar 
att de har ett nära samarbete genom att kontinuerligt ta upp ärenden med varandra vid 
behov. Från förskola och skola upplever man att det i vissa fall är svårt att samverka 
med socialtjänsten. Förskolechefer och rektorer upplever emellertid att det är enkelt att 
komma i kontakt med socialtjänsten för konsultation. 

Socialnämndens ordförande ser en utvecklingspotential vad gäller samsyn mellan 
verksamheterna. Kunskapen och förståelsen för socialtjänstens uppdrag behöver 
stärkas. På uppdrag av skolchef och socialchef har chefen för centrala elevhälsan och 
chefen för socialtjänstens familjeenhet utarbetat program för gemensamma 
utvecklingsdagar som ska genomföras under våren. 

Socialnämnden följer tertialvis upp antalet anmälningar. Det är varken känt inom 
socialförvaltningen eller hos rektorer och förskolechefer om nämnd för livslångt lärande 
eller socialnämnden gör någon uppföljning av samverkan mellan nämndernas 
personal. Nämnd för livslångt lärande och socialnämnden är eniga om att uppföljning 
av samverkan mellan nämnderna är ett utvecklingsområde. 

Det finns rutiner för orosanmälningar inom förskola och grundskola och för 
handläggning av orosanmälningar inom socialtjänsten. Rutinerna upplevs i hög grad 
vara kända i organisationen och efterlevas. Det kan finnas skäl att se över gällande 
rutin för personal inom förskola och grundskola vid anmälan till socialtjänsten. Vi ser en 
risk med att personal som känner oro kan underlåta att göra en skyndsam anmälan. 

Vi bedömer att det finns samverkan mellan nämnderna och konstaterar att den är 
under gemensam utveckling, vilket vi ser mycket positivt på. I vår granskning kan vi se 
att det brister i samsyn. Med en stärkt samverkan torde emellertid förutsättningarna för 
samsyn öka. 
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Vi kan konstatera att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inte följs upp av 
nämnderna. Någon uppföljning och kontroll har heller inte nämnd för livslångt lärande 
gjort av förskole- och skolpersonals kunskap eller följsamhet gentemot gällande 
styrdokument vad orosanmälningar beträffar. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 

— nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att genom systematiskt 
kvalitetsarbete och intern kontroll följa upp och säkerställa att samverkan för 
barn som far illa eller är i riskzonen sker i enlighet med gällande nationella 
såväl som kommunala styrdokument. (6 kap. 6 § 2 st. KL, 4 kap. 5 § SkolL och 
3 kap. 3 § 3st. SoL) 

— nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att fortsätta arbetet med att 
skapa samsyn kring insatser och öka kunskapen om respektive myndighets 
uppdrag och förutsättningar att vidta åtgärder. 

— nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att verka för att stärka 
samverkan med regionen i arbetet kring barn som far illa eller är i riskzonen. 

— nämnd för livslångt lärande att se över rutinen för orosanmälan till 
socialtjänsten. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan kring barn 
som far illa eller är i riskzonen. Den som arbetar i en myndighet som berör barn och 
unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till 
socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller 
riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat 
verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg. 
Därför är det av största vikt att det finns fungerande samarbetsmönster bland aktörer 
som socialtjänst, skola, flyktingmottagning med flera, för att kommunens sociala 
insatser ska fungera. Det är av stor betydelse att tidigt upptäcka barn i riskzonen. 
Socialtjänstlagen och skollagen är tydlig i att det finns en skyldighet att samverka kring 
frågor som rör barn i riskzonen. 

Revisorerna har i sin riskanalys avseende revisionsåret 2019 prioriterat samverkan 
kring barn som far illa eller är i riskzonen att ingå i revisionsplanen. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan 
mellan förskola/grundskolan och socialtjänst när det gäller anmälningar av barn som 
far illa eller riskerar att fara illa. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

Finns rutiner i förskolan och grundskolan för anmälan till socialtjänsten om barn 
som far illa eller riskerar att fara illa? 

Finns rutiner hos socialtjänsten för att ta emot anmälningar från förskolan och 
grundskolan? 

Är rutinerna kommunicerade och kända hos personalen inom förskolan och 
grundskolan respektive socialtjänsten? 

Finns det en samsyn mellan socialtjänsten och förskolan/grundskolan om den 
samverkan som ska ske om barn som far illa eller riskerar att fara illa? 

Sker uppföljning och utvärdering av samverkan? 

Granskningen avser nämnd för livslångt lärande och socialnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 

— skollagen (2010:800) 2 kap. 25-28 §§ och 29 kap. 13 §, 

— socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 §, och 

— tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med ordförande i 
nämnd för livslångt lärande, ordförande i socialnämnden, socialchef, skolchef, 
enhetschef, arbetsledare och handläggare vid socialförvaltningen, urval av rektorer och 
förskolechefer samt elevhälsochef och en representant från vardera insatsen i 
elevhälsan. 

Rapporten är faktakontrollerad av skolchef och socialchef. 

3 Om samverkan och anmälan till socialtjänsten 
Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) är myndigheter och verksamma inom 
myndigheter vars verksamhet berör barn och unga "skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn 
far illa". Till denna skyldighet hänvisar även skollagen, 29 kap. 13 § 2 st. Enligt 
socialtjänstlagen är också myndigheten, befattningshavare och anställda "skyldiga att 
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett 
barns behov av stöd och skydd". (14 kap. 1 § 3 st.) I skollagen uttrycks det som att 
huvudmannen och "den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens 
initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs". (29 kap 13 § 1 st.) För att 
underlätta kommunikationen mellan socialtjänsten och skolan får socialnämnden 
"informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts 
eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det 
med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. (14 kap. 1 b § SoL.) 

Skolverket skriver på sin hemsida beträffande vad personal inom förskola och skola 
bör tänka på före och efter en anmälan.1  Utgångspunkt bör vara "att samverka med 
vårdnadshavare och så långt det är möjligt informera familjen om att en orosanmälan 
skrivs och varför. Rådgör alltid med skolledningen och elevhälsoteamet kring detta, 
eftersom de kan ha mer information om den enskilda eleven. I vissa situationer, till 
exempel vid oro för att en elev är utsatt för hot, våld, övergrepp eller vid misstanke om 
en hedersrelaterad kontext bör du konsultera socialtjänsten innan du kontaktar 
vårdnadshavarna."2  

4 Resultat av granskningen - samverkan förskola, 
grundskola och socialtjänst 

4.1 System och rutiner 
Enligt 3 kap. 3 a § SoL ska socialnämnden "se till att det finns rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens område 
rörande barn och unga". I Socialstyrelsens allmänna råd angående ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att den som bedriver socialtjänst 
"ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att 

1  https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/skolans-ansvar-for-
barn-som-far-illa. 2018-09-27, kl. 08:30 
2 Ibid. 
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säkra verksamhetens kvalitet"3. För aktiviteter ska rutiner utarbetas och fastställas. I 
processer och rutiner ska det framgå "hur samverkan ska bedrivas i den egna 
verksamheten"4. Det ska också "säkerställas att samverkan möjliggörs med andra [...] 
myndigheter".5  

4.1.1 Socialtjänsten 

Enhetschef vid socialförvaltningen i Kumla kommun har fastställt "Rutiner för anmälan 
enligt 14 kap. 1 § SoL". Rutinerna riktar sig till personal inom socialtjänsten och 
behandlar ett ärendes gång från det att en anmälan har kommit till socialtjänstens 
kännedom till det att beslut om att inleda en utredning eller att inte inleda en utredning 
har dokumenterats. I rutinen framgår också som sista punkt att "om det inte är 
olämpligt ska återkoppling av beslutet att inleda eller inte inleda utredning göras till 
anmälare som har anmälningsskyldighet. Detta görs via e-post/post." 

Enhetschef, arbetsledare och handläggare vid socialtjänsten menar att rutinen är känd 
i organisation och att den följs. Anmälaren informeras automatiskt vid anmälan genom 
e-tjänsten. I de  fiesta  fall upplever också personalen att återkoppling sker till anmälaren 
om utredning inleds eller inte. Förskolechefer, rektorer och elevhälsans representanter 
menar att återkoppling på att anmälan har gjorts kommer direkt. Rektorer och 
förskolechefer menar att de vanligen får återkoppling på om en utredning startas eller 
inte. Det kan dock dröja. Elevhälsans personal menar att de inte alltid får återkoppling. 

4.1.2 Förskolan och grundskolan 

Vid förvaltning för livslångt lärande och dess elevhälsa finns "Rutiner för personal inom 
förskola/skola vid anmälan till socialtjänsten" på tre sidor. Det finns också en ensidig 
checklista. Rutinerna beslutades första gången i november 2016 och uppdateras 
kontinuerligt, senast i maj 2018. I rutinen framgår att anmälan ska göras digitalt genom 
kommunens e-tjänst, men att den i akuta situationer även kan göras muntligen. 

Rutinen hänvisar till 14 kap. 1 § socialtjänstlagen i vilken det framgår att "myndigheter 
vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa". Samma 
krav ställs på enskilda yrkesverksamma. I rutinen framgår att person som känner oro 
ska/kan/bör "samtala med" sina närmaste kolleger. Chef, rektor och eller kurator ska 
tillsammans med den som känner oro planera för nästa steg, till exempel vem som ska 
skriva anmälan. Vid akuta situationer uppmanas den enskilde att göra anmälan utan att 
kontakta rektor om vederbörande inte går att nå. "Rektor beslutar och skriver under 
anmälan." "Elevhälsan kan göra en egen anmälan." I rutinen framgår också att 
anmälan lämpligen kan lämnas över till socialtjänst och vårdnadshavare samtidigt vid 
ett anmälningsmöte som skolan har kallat till. 

Rutinen är kommunicerad med socialtjänstens personal och är kontinuerligt föremål för 
utvärderingar och justering enligt elevhälsans personal. Rektorer menar att rutinen är 
känd av deras personal, vilket förskolecheferna instämmer i, i alla fall för förskollärare 
och tillsvidareanställd personal. Förskolecheferna menar emellertid att det inte är helt 
säkert att all personalen verkligen förstår innebörden av att varje anställd har en 

3 SOSFS 2011:9 3 kap. § 2 
4 SOSFS 2011:9 3 kap. § 5 2 st. 
5 SOSFS 2011:9 3 kap. § 5 3 st. 
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skyldighet att göra en anmälan vid oro. Elevhälsans personal upplever att rutinen är 
känd i skolan. Intervjuade rektorer informerar om att det är kurator som årligen 
informerar skolans personal om anmälningsplikten. På förskolorna förs diskussioner 
kontinuerligt när enskilda händelser lyfts. En representant för elevhälsan anser att det 
borde finnas en rutin för hur personalen kontinuerligt informeras och hur nyanställd 
personal får information. 

Intervjuade representanter för elevhälsan menar att skolans personal är observant och 
lyfter händelser med elevhälsan vid behov. I intervjuer framgår att anmälningar i 
mycket låg grad görs av den person som känner oro. I första hand står förskolechef 
och rektor för anmälan. För personalen kan det kännas svårt, obehagligt eller till och 
med vara risk för hot att göra en anmälan, därför står förskolechef eller rektor som 
undertecknare. Förskolecheferna menar att deras personal har en vardaglig kontakt 
med vårdnadshavarna och den relationen kan riskera att förstöras vid en anmälan. 
Risk finns för att anmälningar inte görs i den omfattning som det borde. De tycker att 
det är angeläget att socialtjänsten kommunicerar med förskolan i de fall en anmälan 
har gjorts så att förskolan vet när kallelsen beräknas nå vårdnadshavarna. På två 
skolenheter skriver den personal som känner oro en tjänsteanteckning som sparas 
som underlag i ärendet. Respondenterna redogör också för anmälningsmöten, vid vilka 
anmälan görs i samband med att vårdnadshavarna ges muntlig information om den oro 
som förskolan eller skolan känner. 

Överlag menar alla intervjuade tjänstepersoner inom förskola och skola att 
orosanmälningar görs om oro föreligger. Antalet anmälningar i förskolan är ganska litet 
och förskolecheferna menar att det kan finnas en risk för att anmälningar inte görs i 
förskolan i den omfattning som det borde. Socialtjänstens personal upplever att skolan 
gör anmälningar i enlighet socialtjänstlagen, men menar liksom förskolecheferna att det 
kanske borde komma fler orosanmälningar från förskolan. Det är dock bara i 
undantagsfall som de får ärenden, som de bedömer borde ha kommit till deras 
kännedom mycket tidigare. Socialtjänstens personal kan inte se något system i 
förskolans och skolan anmälningar, till exempel att de skulle ske en ökning inför helger 
eller lov. 

Bedömning 

Vi konstaterar att det finns rutiner för orosanmälningar inom förskola och grundskola 
och för handläggning av orosanmälningar inom socialtjänsten. Rutinerna upplevs i hög 
grad vara kända i organisationen och efterlevas. Vi konstaterar att det finns osäkerhet 
kring om orosanmälningar görs i den omfattning som det borde inom förskolan. Det är 
därför viktigt att huvudmannen säkerställer att anmälningar görs i enlighet med 
socialtjänstlagen i förskolan. 

Det kan finnas skäl att se över gällande rutin för personal inom förskola och grundskola 
vid anmälan till socialtjänsten. För den enskilde kan det vara svårt att bedöma vad som 
är akut. Vi ser därför en risk med att personal som känner oro kan underlåta att göra en 
skyndsam anmälan, därför att kontakt inte har hunnit tas med kolleger, med rektor eller 
med elevhälsa. Det åligger inte heller den enskilde eller skolan att utreda huruvida det 
föreligger fara för ett barn. Detta ansvar åvilar socialtjänsten enligt 11 kap. 1 och 1 a §§ 
SoL. Myndighet eller enskild yrkesverksam är skyldig att genast anmäla om de 
misstänker att ett barn far illa. En anställds oro för ett barn ska inte vara föremål för 
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prövning av överordnad. Vederbörande ska inte heller fatta beslut om orosanmälan 
innan sådan kan göras till socialtjänsten. 

4.2 Samsyn och samverkan 
Nämnd för livslångt lärande och socialnämnden har inga gemensamma fora för 
samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst. Socialnämndens ordförande 
pekar dock på den samverkan som sker på verksamhetsnivå. Ordföranden pekar bland 
annat på kontinuerlig samverkan mellan skolans elevhälsa och socialtjänstens 
familjeenhet och på fältarbetarnas arbete på högstadieskolor och fritidsgårdar. 

Skolchef och socialchef menar att de har ett nära samarbete. De har inga planerade 
återkommande möten för samverkan, men tar kontinuerligt upp ärenden med varandra 
vid behov. Enhetschefer på förvaltning för livslångt lärande och socialförvaltningen ser 
den samverkan som sker på förvaltningschefsnivå. 

Elevhälsochef och enhetschef vid socialtjänsten samt ytterligare fyra till fem 
tjänstepersoner från respektive verksamhet träffas två gånger per termin för samverkan 
och diskussioner om utveckling av samverkan och styrdokument, till exempel rutiner. 
Hur samverkansmöten i framtiden kommer att se ut beror på vad som framkommer i 
enkäter och utbildningsdagar, enligt elevhälsochefen. 

Från förskolan och skolan upplever man att det i vissa fall är svårt att samverka med 
socialtjänsten. De upplever att det är mycket av envägskommunikation. Skolan infor-
merar socialtjänsten, men de får ingen återkoppling. Intervjuade tjänstepersoner från 
socialtjänsten framför att det idag tydligare framgår att de ska ta upp frågan om sam-
tycke med vårdnadshavare för att kunna få ett öppnare samtal mellan förskola/skola, 
socialtjänst och vårdnadshavare. Utifrån den bristande återkoppling som kommer till 
skolan från socialtjänsten verkar det inte som om någon vårdnadshavare ger sitt 
samtycke. Samtidigt menar representanter för elevhälsan att det är ytterst sällan som 
vårdnadshavare motsätter sig att myndigheterna skulle kunna tala med varandra. 

Ett särskilt orosområde, som lyfts fram av både skola och socialtjänst, och där det 
brister i samsyn är elever med låg eller obefintlig närvaro. Ordföranden i nämnd för 
livslångt lärande menar att det finns ett glapp mellan skola, socialtjänst och region när 
det gäller arbetet med barn och unga med stora behov av stöd. Skolan har det 
pedagogiska uppdraget, men det är inte helt tydligt var gränsen går för åtgärdande 
insatser. Idag finansierar nämnd för livslångt lärande tre tjänster som närvarocoacher, 
med uppgift att stötta elever så att skolplikten kan fullföljas. Insatsen bedöms som 
angelägen och ändamålsenlig, men resurserna tas från den ordinarie verksamheten. 
Socialtjänstens personal framför att de vanligtvis inte kan delta i samverkan kring barn 
och elever om vårdnadshavarna motsätter sig det. De insatser som regionen i 
praktiken gör för dessa elever motsvarar inte alls de behov som finns, enligt intervjuade 
tjänstepersoner. 

Förskolechefer och rektorer upplever dock att de lätt kan komma i kontakt med 
socialtjänsten för konsultationer och att samtalen ger dem den hjälp som de behöver. 
Andra typer av samverkan, kring enskilda ärenden, mellan myndigheterna sker vid 
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anmälningsmöten8  och ansökningsmöten7. Socialtjänsten kan också kalla skolans 
representanter och vårdnadshavare till gemensamt möte i pågående ärenden. 

Socialnämndens ordförande ser en utvecklingspotential vad gäller samsyn mellan 
verksamheterna. Kunskapen och förståelsen för socialtjänstens uppdrag behöver 
stärkas i förskola och skola. På uppdrag av skolchef och socialchef har chefen för 
centrala elevhälsan och chefen för socialtjänstens familjeenhet fått i uppdrag att 
utarbeta program för gemensam utvecklingsdag. Uppdraget har fyra syften: 

• Skapa inblick i varandras verksamheter 

• Skapa samsyn kring möjliga åtgärder runt familjer 

• Skapa tillit mellan de olika rollerna 

• Finna förslag på "utvecklingsområden för att främja samverkan mellan 
socialtjänsten och livslångt lärande"8  

Under våren kommer tre utbildningsdagar att genomföras: socialtjänst-förskola, 
socialtjänst-skola F-6 och socialtjänst-skola 7-9. Deltar i utbildningar gör representanter 
från socialtjänsten och förskole- och skolenheternas chefer och elevhälsa 
(elevhälsoteam). Inför detta arbete har också en enkät skickats ut till förskolornas och 
skolornas personal för att inhämta information om personalens syn på samverkan kring 
barn och unga. 

Alla intervjuade ser mycket positivt på de förestående utbildningsdagarna och vad som 
ska komma ut av dem i form av större samsyn och ökade möjligheter för samverkan. 

Bedömning 

På nämndnivå finns ingen samverkan kring barn och unga som det kan finnas oro för. 
På förvaltningsnivå samverkar dock personal kontinuerligt på olika nivåer från 
övergripande samverkan på förvaltningschefsnivå till samverkan i enskilda ärenden. Vi 
bedömer att det finns öppna kanaler på alla nivåer som ger förutsättningar för samlade 
insatser för barnets och den ungas bästa. Det råder emellertid inte samsyn kring 
insatser och vem som kan göra vad. Här finns det en betydande utvecklingspotential. 
Vi kan emellertid i vår granskning konstatera att insatser har initierats och 
utbildningsdagar kommer att genomföras under våren. Vår samlade bedömning av 
samverkan och samsyn är att Kumla kommun både från socialtjänstens och förskolans 
och skolans sida ser ett stort värde i samverkan och att både parter tar aktiv del i att 
stärka samverkan och öka samsynen. I nästa steg handlar det också om att involvera 
regionen i arbetet. 

4.3 Uppföljning 
Enligt 3 kap. 3 § 3 st. SoL ska kvaliteten i verksamheten "systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras". I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår hur arbetet 

6 Anmälningsmöte — möte i närvaro av skola, socialtjänst och vårdnadshavare vid vilket en orosanmälan 
görs. Skolan initierar. 
7 Ansökningsmöte — möte i närvaro av skola, socialtjänst och vårdnadshavare vid vilket vårdnadshavare 
kan ansöka om stöd från socialtjänsten. Vårdnadshavare initierar. 
8 Uppdragsbrev från socialchef och skolchef till arbetsgrupp, odaterat. 
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ska bedrivas. I 4 kap. 3 § skollagen uttrycker lagstiftaren det som att "varje huvudman 
inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen". 

På socialnämndens uppdrag redovisar socialförvaltningen tertialvis antalet 
orosanmälningar, fokus läggs på det som "sticker ut". I tertialrapporten framgår 
emellertid inte antalet orosanmälningar, andel av orosanmälningar som leder till 
utredningar eller någon analys av varken antal anmälningar eller andra förhållanden.' 

Tabellen nedan visar hur många orosanmälningar som har kommit in från förskolan 
respektive grundskolan. 

Skolform 2018 2017 2016 

Förskola 11 12 19 

Grundskola 113 105 109 

Kumla kommun 

Överlag konstateras att det kommer in ganska få anmälningar från förskola, i 
jämförelse med grundskola. Procentuellt är skillnaden mellan åren 2016 och 2018 stor, 
men i antal handlar det om åtta anmälningar färre. Chefen för socialförvaltningens 
familjeenhet menar att det är ett ganska jämnt flöde av anmälningar. 

Ordföranden i nämnd för livslångt lärande menar att nämnden följer upp samverkan 
mellan nämndernas personal så att arbetet bedrivs i enlighet med lag. Nämnden har 
god kommunikation med kommunens skolchef; ordförande menar också att skolchefen 
och socialchefen i sin tur har ett nära samarbete. Det finns en medvetenhet om att den 
nuvarande uppföljningen av samverkan inte är tillräcklig; det finns utvecklingspotential. 

Socialnämndens ordförande delar bilden att uppföljning av samverkan mellan 
nämnderna är ett utvecklingsområde. En tydligare uppföljning skulle skapa en större 
trygghet och säkerhet i arbetet och det finns med säkerhet fler åtgärder att vidta, menar 
ordföranden. Socialnämnden får information från förvaltningen. Om avvikelser 
konstateras ger nämnden förvaltningen i uppdrag att analysera dessa och återkomma 
med en redovisning. 

Vad enhetschef, arbetsledare och handläggare vid socialförvaltningen vet gör varken 
nämnd för livslångt lärande eller socialnämnden någon uppföljning av samverkan 
mellan nämndernas personal. Intervjuade rektorer och förskolechefer i kommunen 
upplever inte heller att nämnderna gör några uppföljningar av samverkan. 

Inom samtliga nivåer, på politisk-, förvaltnings- och enhetsnivån, finns en 
överensstämmande insikt om att uppföljning och utvärdering av samverkan är ett 
utvecklingsområde. 

En enkät om samverkan mellan socialförvaltningen och förvaltning för livslångt lärande 
har skickats ut till rektorer, alla kompetenser inom elevhälsan, förskolechefer, 

9  Tertialrapport 1/2018 SN 2018/238 och Tertialrapport 2/2018 SN 2018/345, Socialnämnden Kumla 
kommun 
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specialpedagoger inom förskolan och kurator inom förskolan och samtliga handläggare 
och utredare inom socialtjänstens utredningsenhet och öppenvård. Resultatet kommer 
först att bearbetas inom den gemensamma arbetsgruppen (socialförvaltning och 
förvaltning för livslångt lärande). Sedan kommer alla att få del av resultat. Det är dock 
inte klart när och hur det kommer ske. 

Bedömning 

Socialnämnden får genom den tertialvisa redovisningen av antalet orosanmälning god 
kännedom antalet orosanmälningar, utvecklingen av desamma och avvikelser. 

Det bedrivs inte ett systematiskt kvalitetsarbete eller intern kontroll så att nämnderna 
säkerställer att arbetet sker i enlighet med gällande författningar till exempel vad gäller 
personalens kännedom om anmälningsplikt, samverkan och samsyn. 

4.4 Slutsats och rekommendationer 
Det finns rutiner för orosanmälningar inom förskola och grundskola och för 
handläggning av orosanmälningar inom socialtjänsten. Rutinerna upplevs i hög grad 
vara kända i organisationen och efterlevas. Viss oro finns för om förskolans personal 
anmäler i enlighet med lag. Det kan finnas skäl att se över gällande rutin för personal 
inom förskola och grundskola vid anmälan till socialtjänsten. Vi ser en risk med att 
personal som känner oro kan underlåta att göra en skyndsam anmälan. 

Vi bedömer att det finns en samverkan mellan nämnderna och konstaterar att den är 
under gemensam utveckling, vilket vi ser mycket positivt på. I vår granskning kan vi se 
att det brister i samsyn. Med en stärkt samverkan torde emellertid förutsättningarna för 
samsyn öka. 

Vi kan konstatera att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inte följs upp av 
nämnderna. Någon uppföljning och kontroll har heller inte nämnd för livslångt lärande 
och socialnämnden gjort av förskole- och skolpersonals kunskap eller följsamhet 
gentemot gällande styrdokument vad orosanmälningar beträffar. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 

— nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att genom systematiskt 
kvalitetsarbete och intern kontroll följa upp och säkerställa att samverkan för 
barn som far illa eller är i riskzonen sker i enlighet med gällande nationella 
såväl som kommunala styrdokument. (6 kap. 6 § 2 st. KL, 4 kap. 5 § SkolL och 
3 kap. 3 § 3 st. SoL) 

— nämnd för livslångt lärande att se över rutinen för orosanmälan till 
socialtjänsten. 

— nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att fortsätta arbetet med att 
skapa samsyn kring insatser och öka kunskapen om respektive myndighets 
uppdrag och förutsättningar att vidta åtgärder. 

— nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att verka för att stärka 
samverkan med regionen i arbetet kring barn som far illa eller är i riskzonen. 
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KPMG AB, som ovan 

Joakim Nertyk 
Verksamhetsreviso 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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