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Stödmaterial för samverkan och
ansvarsfördelning mellan
stadsdelsnämndernas verksamheter och
skolan
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningarna föreslår att utbildningsnämnden respektive socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:
1. Godkänna stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan
stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.
2. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att komplettera stödmaterialet och hålla det
uppdaterat.
3. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till respektive nämnd under
2011 med uppdaterat material med anledning av ny skollag.
4. Ge Preventionscentrum vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i
uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen följa upp hur
samverkan mellan skolan och stadsdelsnämndernas verksamheter utvecklas.

Thomas Persson
Utbildningsdirektör

Gillis Hammar
Förvaltningschef
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 om ”Riktlinjer för samverkan mellan
skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”.
Samtidigt beslutades att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och
utbildningsnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett stödmaterial.
Bifogat stödmaterial innehåller avsnitt som ingår i de samverkansområden som
respektive stadsdelsnämnd och skolor tecknar överenskommelser om.
(Kommunfullmäktige 2010-06-21, ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och
socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningen/utbildningsdirektörens stab
tillsammans med staben för stadsövergripande sociala frågor vid socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
En arbetsgrupp med representanter från de bägge förvaltningarna har utarbetat
förslagen. En referensgrupp med representanter för rektorer/skolledare,
elevhälsopersonal samt representanter för stadsdelnämndernas verksamheter inom
individ- och familjeomsorg respektive LSS har funnits till arbetsgruppens
förfogande med representation från följande stadsdelsförvaltningar: Skarpnäck,
Hägersten–Liljeholmen, Östermalm, Södermalm, Spånga-Tensta, Skärholmen,
Kungsholmen och Farsta.
När det gäller hederskontexten har en särskild arbetsgrupp och referensgrupp med
representanter från utbildningsförvaltningen inklusive rektorer och socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningen utarbetat förslagen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 om ”Riktlinjer för samverkan mellan
skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden och socialtjänstoch arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att komplettera riktlinjerna med stödmaterial
senast augusti 2010.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Bifogat stödmaterial innehåller följande avsnitt och är relaterade till de
samverkansområden som respektive stadsdelsnämnd och skolorna tecknar
överenskommelser om enligt ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst
för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”:
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1. Inledning
Ytterligare stödmaterial
2. Övergång förskola – förskoleklass
3. Övergång förskola – förskoleklass förberedande för skolgång i särskola
4. Elev som uteblir från skolarbetet
5. Sekretess vid samverkan
6. Anmälan till socialtjänsten
5. Samverkansrutiner mellan socialtjänsten och skolan när barn/ungdomar
placeras eller får insatser utanför hemmet
- Placering i HVB
- Placeringar vid särskilda ungdomshem (SIS)
- Familjehemsplaceringar
- Mellanvård
- Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar enligt LSS
6. Barns skolsituation under vistelse i skyddat boende
7. Det kommunala uppföljningsansvaret
8. Korttidstillsyn (KTT) och korttidsvistelse
9. Övergång från gymnasiesär-/gymnasieskola till daglig verksamhet eller
annan sysselsättning
10. Hederskontext
Bilaga: Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar
som far illa eller riskerar att fara illa (kommunfullmäktige 2010-06-21)
Stödmaterialet bygger på gällande lagstiftning samt på av staden tidigare antagna
riktlinjer inom respektive myndighetsområde.
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Hur samverkan mellan skola och socialtjänst utvecklas och fördjupas behöver följas
upp. Detta kan och bör ske inom Preventionscentrums uppdrag inom socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med utbildningsförvaltningen.
Förvaltningarna föreslår att utbildningsnämnden respektive socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden godkänner stödmaterialet för samverkan mellan
stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan samt att
-

-

utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att komplettera stödmaterialet och hålla
detta uppdaterat. Detta gäller framför allt runt samverkansområdena
korttidstillsyn och korttidsvistelse
förvaltningarna återkommer till respektive nämnd under 2011 med
uppdaterat material med anledning av ny skollag
ge Preventionscentrum vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i
uppdrag att följa upp hur samverkan mellan skolan och stadsdelsnämndernas
verksamheter utvecklas

Bilaga:
Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas
verksamheter och skolan.
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