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Utblick  
En del barn behöver av olika skäl mycket stöd i förskolan och skolan för att utvecklas, lära sig nytt och 
känna sig trygga i sina relationer. Barn som växer upp med våld, missbruk och psykisk ohälsa i familjen 
löper en ökad risk att må dåligt både nu och på längre sikt. Samtidigt kan det ibland ta lång tid innan 
problemen kommer upp till ytan så att barnen och familjerna kan få rätt stöd. Det är inte ovanligt att 
omgivningen och samhället reagerar på allvar först när barnet själv börjar utveckla tydliga problem. Sådana 
exempel är skolfrånvaro, psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Många gånger har tecken på att barnet 
inte mår bra kunnat uppmärksammas långt tidigare i t.ex. förskolan och skolan. För såväl enskilda individer 
som samhället i stort är det avgörande att kunna ge barn och familjer rätt typ av stöd i tid. 
 
Inspiration och tips  
Vissa kommuner har kommit långt i arbetet med att ta fram och implementera metoder och modeller för 
tidiga insatser i samverkan. I en ny omvärldsrapport presenterar Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tre 
sådana exempel. Här kan du läsa om Umeå som har gjort resan från ett traditionellt ”stuprörstänkande” till 
en modell som bygger på samverkan och samarbeten med alla aktörer som möter barn, Hässleholm som 
har ett nära samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden samt 
om Ulricehamns utvecklingsarbete ”Samverkan för ungas hälsa” som sker tillsammans med skolan, hälso- 
och sjukvården, BUP och socialtjänsten. 
 
– Vi hoppas att rapporten ska ge inspiration och tips till kommuner som vill utveckla sin egen modell för 
tidiga insatser i samverkan med olika samhällssektorer och aktörer, säger Nina M Granath, projektledare, 
Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.  
 

”Nyckeln till en framgångsrik samverkan är att kunna identifiera gemensamma 
behov och utmaningar” 
 
Behov av ökad kunskap 
Socialtjänsten är en av flera viktiga verksamheter som kan hjälpa barn, unga och deras föräldrar med tidigt 
stöd. Andra viktiga aktörer är skolan, hälso- och sjukvården, civilsamhället och olika verksamheter som barn 
och unga möter på sin fritid. 
 
– Det är i dag känt att förebyggande och tidiga insatser till barn och unga kan minska risken för att problem 
uppstår eller fördjupas senare i livet, säger Nina M Granath. Däremot behövs mer kunskap om hur man kan 
ta fram och implementera bra modeller och metoder för att lyckas med samverkan över gränserna.  
 
Ju förr desto bättre  
Socialtjänstens uppdrag är att ge stöd och skydd till de barn och familjer som är mest utsatta i vårt 
samhälle. Samtidigt ska socialtjänsten arbeta förebyggande och bidra till att alla barn får växa upp under 
bra förhållanden. År 2018 gav regeringen en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst” 
slår man fast att samverkan och samordning mellan olika samhällssektorer och aktörer behöver utvecklas 
och stärkas på flera områden för verkningsfulla tidiga insatser. Med förebyggande och tidiga insatser 
menas i den här utblicksrapporten dels sådana insatser som ges tidigt i livet, dels tidigt stöd i en 
problemutveckling. För det enskilda barnet eller ungdomen kan förebyggande insatser innebära skillnaden 
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mellan ett välfungerande liv och ett liv i social utsatthet. Vinsterna av att arbeta förebyggande finns dock 
på flera olika nivåer, inte minst den samhällsekonomiska. 
 
– Nyckeln till en framgångsrik samverkan är att kunna identifiera de gemensamma behov och utmaningar 
som finns kring barnen, säger Maja Hagström, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Alla 
aktörer måste också inse värdet med samverkan och tro på möjligheterna att det leder till en bättre 
situation för barnen och bättre förutsättningar till ett gott liv.   
 
För mer information, kontakta: 
Nina M Granath 
Projektledare 
Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län 
nina.mautner-granath@sll.se 
 
Maja Hagström 
Projektledare 
Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län 
maja.hagstrom@storsthlm.se  
 
 
Om Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län  
Sedan 2016 finns det i Stockholm en gemensam satsning där kommunerna i länet arbetar tillsammans med 
Region Stockholm i ett utvecklingsarbete för psykisk hälsa. Satsningen heter Uppdrag Psykisk Hälsa 
Stockholms län och ett av de prioriterade områdena är förebyggande och tidiga insatser till barn och unga.  

 

Läs mer på uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan 
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Umeå arbetar för visionen framtidens socialtjänst 
 

Umeå kommun har gjort resan från ett traditionellt ”stuprörstänkande” till en modell som bygger på 
samverkan och samarbeten med alla aktörer som möter barn. Fokus ligger på att bättre kunna stärka 
skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barn och ungas hälsa – och förebygga större problem.  
Med modellen kan barn och unga tidigt erbjudas samordnade bedömningar och insatser.  
Modellen har även påverkat arbetsmiljön positivt för medarbetare som arbetar med barn och unga. Vidare 
har socialsekreterarens roll förändrats till att arbeta mer stödjande och mindre med utredningar.  
 
Socialtjänst på två nivåer 
För att bättre kunna hjälpa barn och unga och deras familjer är socialtjänsten i Umeå organiserad i två 
nivåer: första linjen och specialistnivå. På första linjen kan stöd sättas in tidigt för att förebygga och minska 
risken för ökade problem längre fram. Specialistnivån tar hand om anmälningar av allvarlig karaktär, som 
när det finns misstanke om att barn utsätts för våld, övergrepp eller brist på omsorg.  
 
– Med denna indelning kan vi arbeta effektivt och behovsanpassat genom att sätta in rätt stöd i tid, säger 
Ulrika Block, enhetschef socialtjänsten, Umeå kommun. Fokus är att stärka skyddsfaktorer och minska 
riskfaktorer kring barn och ungas hälsa samt förebygga mer omfattande behov av stöd senare i livet. 
 

”Fokus är att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer” 
 
Bakgrund 
Umeå kommun och Region Västerbotten har sedan 2010 deltagit i ett nationellt arbete kring att utveckla 
första linjen för barn och unga. Under utvecklingsarbetet blev det tydligt att socialtjänstens traditionella 
arbete behövde utmanas och att en strategi för framtidens socialtjänst definierades, där såväl 
socialtjänstens arbetssätt som rollen som socialarbetare behövde förändras. Bland annat såg man att 
socialsekreteraren behövde få en mer handlingsinriktad och stödjande roll till skillnad från den dåvarande 
rollen som istället fokuserade på utredningar vid skrivbordet. Konsekvenserna av den tidigare rollen var 
långa handläggningstider, bristfällig samverkan med andra professioner och även en bristfällig tillgänglighet 
för att möta barn och familjer. Detta sammantaget ledde till en betungande arbetsmiljö och försämrade 
möjligheter att sätta in rätt insatser i tid. 
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En socialtjänst på flera nivåer 

 
 
Samarbete mellan nivåerna  
Socialsekreterarna på första linjen arbetar ute på kommunens familjecentraler, där man erbjuder råd- och 
informationssamtal, utreder ärenden, sätter in behandlingar och ger stöd. Ärenden av mer allvarlig 
karaktär, som exempelvis våld, övergrepp och stor omsorgsbrist, slussas vidare till en socialsekreterare på 
specialistnivån. Socialsekreterarna på specialistnivån är centralt placerade på socialtjänsten. I övergången 
från första linjen till specialistnivå används utredningsmodellen BBIC (barnens behov i centrum). 
Dokumentation om familjens kontakt med första linjen följer med i ärendet till specialistnivån. 
 
Arbetsmodellen HLT  
I kommunen har även arbetsmodellen HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) tagits fram. HLT är ett nära 
samarbete mellan socialtjänsten, skolan, elevhälsan och regionens hälsocentraler. Arbetsmodellen är 
Umeås gemensamma första linje för barn och föräldrar och startade för sju år sedan. 
 
– Vi såg ett behov av att förändra arbetssättet och gå ifrån det traditionella ”stuprörstänkandet”, säger 
Ulrika Block. Traditionellt finns det ofta skarpa gränser mellan olika huvudmän, men vi ville istället skapa en 
modell som byggde på att tillsammans hjälpa ”våra gemensamma barn”. Arbetsmodellen har utvecklats 
med ambitionen att barn och unga 0–16 år med föräldrar ska erbjudas tidigt stöd och samordnade 
bedömningar och insatser.  
 
Ett av målen med HLT-samarbetet är att målgruppen ska erbjudas tidiga insatser och ett samordnat stöd 
för att minska behov av mer omfattande insatser. I Umeå finns en HLT-styrgrupp som består av 
representanter (tjänstemän) från för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, hälsocentraler och 
processledare för HLT. Under denna grupp finns det sex geografiskt områdesindelade ledningsgrupper för 
sammanlagt 19 HLT-team, vilket utgör samtliga skolområden i kommunen.   
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Möter barnen i deras miljö  
– Vår utgångspunkt har varit att barn och föräldrar i första hand ska erbjudas hjälp där de vistas, 
exempelvis i förskolan och skolan, säger Ulrika Block. När den hjälpen inte är tillräcklig tar vi in samtycke 
från familjen att arbeta enligt HLT-modellen. Alla verksamheter har ett ansvar att erbjuda HLT-modellen till 
barn och föräldrar som behöver samordnade insatser.  
 

”Socialsekreterarna har lämnat skrivbordet” 
 
I arbetsmodellen är den sociala barn- och ungdomsvården representerad av socialsekreterare som arbetar 
enligt BBIC och förskollärare som ansvarar för de öppna förskolorna. Modellen utgår ifrån att familjer 
behöver få möta socialarbetare som kan stödja dem i deras förändring.  
 
– Socialsekreterarna har lämnat skrivbordet för att möta barn och föräldrar på ett nytt sätt, säger Ulrika 
Block. Vi har velat återerövra det sociala arbetet och jobbar nu mer ute i verkligheten. Vi fick tidigare kritik 
från andra aktörer för bristande samverkan, men i dag har vi en samverkansmodell som både förbättrat 
kvaliteten för den enskilde och skapat en bra arbetsmiljö. Familjerna har dessutom i hög utsträckning 
samtyckt till att de samverkande aktörerna samarbetat med varandra.  
 
Föräldrastöd i olika former 
Inom ramen för arbetsmodellen har den sociala barn- och ungdomsvården (med socialarbetare och 
förskollärare) utvecklat arbetet med att erbjuda föräldrastöd i olika former. Alla kommunens föräldrar 
erbjuds, utan biståndsbedömning, att delta i föräldrastödsprogrammet COPE. Inom ramen för 
arbetsmodellen erbjuds familjer även 1–2 rådgivande samtal med en socialsekreterare. En vanlig insats 
efter en avslutad utredning är föräldrastöd. Detta kan erbjudas av socialsekreterare som har gjort 
utredningen, av förskolläraren eller av socialtjänstens familjebehandlingsenhet.  
 
Mer omfattande behov 
Mottagningsenheten på socialtjänsten ansvarar för att bedöma vilka anmälningsärenden som ska fördelas 
till socialsekreterare inom HLT-arbetet och vilka som ska till de socialsekreterare som sitter centralt 
placerade på ”specialistnivån”. Denna nivå ansvarar för att handlägga utredningsärenden där det inte finns 
ett samarbete med familjen och där barnens behov av vård eller skydd är omfattande.   
 
Utmaningar 
Ska ett ärende hanteras av första linjen eller på specialistnivån? Att hitta avgränsningar för när ett ärende 
ska hanteras på rätt nivå har varit en utmaning i arbetet. Ett sätt att lösa det är att inte sätta upp alltför 
strama gränser för de ärenden som hanteras på första linjen. En annan utmaning har varit att öka 
kännedomen i kommunen om hur barn kan få hjälp inom första linjen och HLT-modellen. Därför har en del 
för- och grundskolor exempelvis infört en stående punkt på verksamhetens mötesdagordning, ”ärenden att 
lyfta till HLT”, för att påminna om att inte arbeta för länge i ärenden där andra aktörer skulle behövas för 
barnet. Mötena har visat sig vara ett bra sätt att förankra HLT-modellen ute i verksamheterna. 
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Framgångsfaktorer 
För att nå framgång i utvecklingen av HLT-modellen har bland annat följande faktorer varit viktiga: 
 

• Engagerad ledning och styrning 
• Samsyn kring uppdraget 
• Konkreta målformuleringar 
• Tydlig mötesstruktur 
• Inga nya lokalkostnader 
• Gemensam utbildning 
• Processledning, uppföljning och mätning 

 
Resultat 
Med HLT-modellen kan barn och unga erbjudas tidigt stöd innan problemen vuxit sig stora. Modellen 
skapar möjligheter för hälsocentralen, elevhälsan, för -och grundskolan och socialtjänsten att samordna 
sina bedömningar och insatser med det gemensamma uppdraget att vara en resurs för barn och unga.  
Vidare har modellen påverkat arbetsmiljön positivt för alla som arbetar med barn och unga.  
 
 – Man känner sig mindre ensam med svåra arbetsuppgifter och ser samtidigt att arbetsmodellen hjälper 
både föräldrar och barn, säger Ulrika Block. 
 
Nästa steg?  
– Det har gjorts olika försök att utöka HLT-arbetet till att även innefatta specialistnivån, men det har ännu 
inte implementerats vidare fullt ut. Det finns ett behov av att hitta samverkansformer för barn och unga 
som är utsatta och har problem av mer allvarlig karaktär, avslutar Ulrika Block. 
 
Finansiering 
HLT-modellen finansieras av respektive huvudman. Vid eventuella följdkostnader som t.ex. tolk vid SIP 
(samordnad individuell plan), görs finansieringen av den verksamhet som initierade insatsen eller ansvarar 
för en större del av insatserna.  
 
Vill du veta mer Umeå kommuns modell för tidiga insatser? 
Välkommen att kontakta:  
Ulrika Block 
Enhetschef socialtjänsten, Umeå kommun 
Telefon: 090-161045 
E-post: ulrika.block@umea.se  
 
Kort om Umeå kommun 
Umeå är residensstad i Västerbottens län. Orten är norra Sveriges mest befolkningsrika med cirka 129 000 
invånare (2020), varav cirka 27 000 är under 18 år. Umeå är känt för bland annat ett rikt kulturliv och brett 
utbud av skolor och utbildningar.  
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I Hässleholm samverkar tre förvaltningar för barns rättigheter 
 

I Hässleholm kan barn och unga få ett gemensamt stöd från tre förvaltningar i kommunen. Arbetet sker i 
processer och har resulterat i bland annat nya arbetssätt, nya mötesplatser och bättre arbetsmiljö för 
personalen – och en ökad trygghet för både barn och familjer. Det processtyrda arbetet har även gjort det 
lättare att hantera utmaningar som exempelvis att identifiera barns behov av rätt stöd och att skapa en 
samsyn i hur barnen ska stöttas på bästa sätt.  
 
Samarbete över gränserna 
Tre Förvaltningar är ett samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och 
socialnämnden med fokus på att tidigt hjälpa barn under 18 år och deras familjer. Vägledande för modellen 
är att alla barn i Hässleholm ska ges möjlighet till en bra start i livet. Utgångspunkten är FN:s 
Barnkonvention om barns rättigheter.    
 

”Vi kan jobba mer flexibelt och slipper dubbelarbete” 
 
– Olikheter är vår styrka, säger Malin Grahn Marksell, processledare för Tre Förvaltningar i Hässleholm. 
Med vår modell kan vi dra nytta av de olika förvaltningarnas inriktningar och ansvarsområden. Vi kan lyfta 
vårt gemensamma ansvar när barn har behov av stöd. 
 
Modellen har funnits sedan 2014 då en politisk överenskommelse gjordes för samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Bakgrunden till överenskommelsen var ett 
behov hos förvaltningarna att möta barn tillsammans med insatser vid exempelvis skolfrånvaro och psykisk 
ohälsa. Utan samverkan fanns en tydlig risk för att barn inte fick rätt stöd i tid, vilket i sin tur kunde leda till 
allvarligare problem längre fram i livet.  
 
– Som kommun måste vi samverka utifrån olika lagrum och förordningar som bland annat kommunallagen, 
förvaltningslagen, skollagen och socialtjänstlagen, säger Malin Grahn Marksell. Men det fanns också ett 
behov av att bättre kunna lösa våra uppdrag i samverkan och tillsammans arbeta för barn och ungas 
rättigheter. Vi såg bland annat ett behov av att samverka kring problematisk skolfrånvaro och psykisk hälsa. 
Genom vår samverkan kan vi hjälpa barn på tre fronter. Vi kan dra nytta av varandras kunskaper och 
minska risken för att barnen hamnar i ett ”organisatoriskt mellanrum”. Tillsammans kan vi lättare ta ansvar 
för detta ”mellanrum”. 
 
Till grund för utvecklingsarbetet låg en omvärldsanalys där man bland annat studerade den s.k. Skottlands-
modellen. Utmärkande för denna modell är att den ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
konkreta verktyg för att tidigt stötta och hjälpa barn, samtidigt som den byråkratiska apparaten är så liten 
som möjligt. 
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Styrgruppen sätter ramarna 
Det övergripande samarbetet leds av en styrgrupp och det operativa arbetet sköts av en ledningsgrupp 
som består av verksamhetsansvariga inom de tre förvaltningarna och en processledare. Det operativa 
arbetet sker i processer, där medarbetarna ingår i olika arbetsgrupper, projektgrupper och/eller 
referensgrupper.  
 
– Så enkelt uttryckt sätter styrgruppen ramarna, ledningsgruppen bestämmer vad som ska göras och 
arbetsgruppen verkställer arbetet, säger Malin Grahn Marksell. Min roll är bland annat att leda 
arbetsgrupper och utvecklingsprocesser framåt i den riktning som styrgrupp och ledningsgrupp har slagit 
fast. Att arbeta i processer handlar om att kunna hålla många perspektiv samtidigt och skapa 
förutsättningar för en hållbar förändring. En process kan även utforska, medan ett projekt är mer styrt. Det 
processtyrda arbetet har gjort det lättare att hantera utmaningar som exempelvis att identifiera barns 
behov av rätt stöd och att skapa en samsyn i hur barnen ska stöttas på bästa sätt.   
 
Förutom det gemensamma processarbetet är Tre Förvaltningar representerat i flertalet nätverk, både 
lokala och regionala. 
 
– Nätverkandet ger både erfarenhetsutbyten och kompetenshöjning, säger Malin Grahn Marksell.  
 
Arbetsgrupper och prioriterade områden  
– Inom samarbetet startar vi arbetsgrupper utifrån våra förvaltningars gemensamma behov, säger Malin 
Grahn Marksell. Utvecklingsgrupper är våra nya grupper och genomförandegrupperna kallar vi de 
etablerade grupperna. Vi jobbar även inom s.k. prioriterade områden där det finns ett konstaterat behov av 
samverkan. Under 2019 valde ledningsgruppen att arbeta fram dessa prioriterade områden: organisation, 
tidiga insatser, psykisk ohälsa och barn som anhörig.  
 
Exempel på hur grupperna arbetar 
ELoF-teamet 
ELoF-teamet (Elever, Lärande och Familj) arbetar med insatser vid problematisk skolfrånvaro.  
Teamet består av en socialrådgivare från socialtjänsten och en samordnare från barn och 
utbildningsförvaltningen. Tillsammans arbetar man fram planer med eleverna för att snabbt kunna lösa 
skolfrånvaron. Framgången med ELoF är att arbeta på tre fronter: med eleven, med anpassningar i skolan 
och med familjen. Genom att arbeta på detta sätt skapas en samsyn kring de verkliga orsakerna till 
skolfrånvaron.  
 
– Att i samverkan och gemensamt från olika håll möta barn och ungas behov med stöd är en effektiv 
arbetsmodell, säger Malin Grahn Marksell. Vi har barn som varit borta från skolan väldigt länge och som 
inom några månader lyckats arbeta sig tillbaka med rätt stöd hemma, i skolan och för sin egen del. Under 
2019 erbjöds 16 barn och unga stöd i ELoF-teamet. Av de familjer som tackade ja till insatsen har nio 
kunnat avslutas, de flesta med uppnådda mål. 
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Exempel på andra grupper  
Elevhälsobaserad modell – en samarbetsform inom området för psykisk ohälsa. Syftet är att ge eleverna 
möjlighet till tidigt stöd och hjälp för psykisk hälsa i skolan.  
 
Youth Aware of Mental Health (YAM) – ett program som hjälper skolelever att hantera svårigheter och öka 
kunskapen om psykisk hälsa. Bakgrunden till att programmet har satts in är att antalet självmord bland 
ungdomar har ökat.  
 
Team 3 – arbetar med barn som bedöms vara i behov av stöd från minst två av de tre förvaltningarna. 
Syftet är att ge barnet hjälp till ”god hälsa, förutsättningar att lyckas i skolan och trygghet i hemmet”. 
 
Utmaningar och framgångsfaktorer  
Utmaningarna för Tre Förvaltningar har handlat om att skapa samsyn, ett gemensamt språk och en 
strategisk styrning utifrån barnens behov av stöd. För att hantera utmaningarna har arbetet i processer 
varit viktigt.  
 
– En viktig framgångsfaktor är gemensam kompetensutveckling, säger Malin Grahn Marksell. Att mötas, 
lära sig nytt och göra saker tillsammans, ger positiva erfarenheter som underlättar för vår samverkan. Det 
blir lättare att bara ringa någon man exempelvis träffat på en utbildning och be om hjälp. Modellen har 
också gjort oss resurseffektivare, vi kan jobba mer flexibelt och slipper dubbelarbete. En annan 
framgångsfaktor är vårt sätt att starta upp grupper – istället för att bara köra igång en grupp, så testar vi 
först i liten skala. Det ger oss möjligheter att utvärdera resultatet och sedan fatta ett beslut om 
fortsättningen.   
 
Resultat 
Tre Förvaltningar har öppnat upp för nya arbetssätt, metoder och mötesplatser. Genom samverkan har 
arbetsmiljön inom förvaltningarna förbättrats och såväl barn som familjer har fått en ökad trygghet. Tre 
Förvaltningar har väckt positiv uppmärksamhet, både inom och utanför kommunen. Under förra året 
medverkade man i seminariedagar och konferenser om bland annat suicidprevention, psykisk ohälsa, 
elevhälsobaserad modell, missbruk, föräldrastöd och föräldrautbildning samt barnrätt. 
  
– Vi arrangerade även en egen barnrättsdag om Barnkonventionen, där 400 medarbetare deltog, berättar 
Malin Grahn Marksell. Vi ser också att arbetet i våra grupper ger resultat, exempelvis är 86 % av elever som 
deltagit i YAM-gruppen nöjda, enligt en undersökning.  
 

”Nya arbetssätt, nya mötesplatser, bättre arbetsmiljö och ökad trygghet för barn 
och familjer” 
 
Nästa steg?  
– Ett utvecklingsområde för 2020 är att jobba med kommunikationen, både den interna och externa. 
Kommunikation är en nyckel. Vi vill överbrygga förvaltningsgränserna, vilket kräver öppenhet i våra 
samarbeten, säger Malin Grahn Marksell. 
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Finansiering 
Processledarens uppdrag finansieras centralt (från kommunalfullmäktige) och övriga medarbetares 
uppdrag i arbetsgrupper m.m. finansieras av respektive förvaltning. 
 
Kort om Hässleholm 
Hässleholms kommun är en av Skånes större kommuner. Här bor cirka 52 145 personer (2019), varav cirka 
11 000 är under 18 år.  
 
Vill du veta mer om Tre Förvaltningar? 
Välkommen att kontakta:  
Malin Grahn Marksell 
Processledare, Hässleholms kommun  
Telefon: 0451-26 60 31  
E-post: malin.marksell@hassleholm.se    
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Ulricehamn i samverkan för ungas hälsa 
 

I Ulricehamn har skolan, hälso- och sjukvården, BUP och socialtjänsten skapat en gemensam plattform på 
skolans arena. Syftet är att tillsammans kunna erbjuda tidiga insatser som stödjer barn och unga i sin 
utveckling och förbättrar förutsättningarna att klara skolgången. Bakgrunden till samverkan är ett 
identifierat behov av att vissa barn behöver stöttas med samlade kunskaper och erfarenhet från olika 
aktörer. Till grund för den gemensamma verksamheten ligger ett projektarbete och en handlingsplan med 
tydligt uppsatta mål. Handlingsplanen skapar bland annat förutsättningar för att hantera utmaningar med 
ansvar, roller och förståelse för varandras professioner. Aktiviteter och insatser sker i arbetsgrupper med 
representanter från olika enheter och huvudmän.  
 
Bakgrund  
– Vi såg att vissa barn med lång och problematisk skolfrånvaro behövde tidiga insatser från olika aktörer 
och professioner, säger Carina Andersson, enhetschef, Ulricehamns kommun. För att förebygga 
problematisk skolfrånvaro behöver vi ge stöd till barn i olika situationer och/eller med problem som vi vet 
kan påverka närvaron i skolan. Det kan exempelvis handla om förskolebarn som far illa i hemmet, 
övergångar från sexan till sjuan, sexuella övergrepp i tonåren eller psykisk ohälsa hos både små och större 
barn. För att stötta barnen på rätt sätt behövde vi bygga upp ett skyddande nätverk med aktörer som har 
olika kunskaper och erfarenheter av att hantera dessa frågor. Dessutom fanns ett behov av att erbjuda 
föräldrastöd i samverkan med flera aktörer.  
 

”Ett skyddande nätverk med aktörer som har olika kunskaper och erfarenheter 
av att hjälpa barn” 
 
Handlingsplan  
I första fasen startades ett projektarbete och det upprättades en handlingsplan. Huvudmålet med 
handlingsplanen är att skapa en plattform på skolans arena där samverkan sker mellan skolan, 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ett av de långsiktiga målen är att utforma en elevhälsobaserad 
modell för tidiga och förebyggande insatser för högstadieelever som mår eller riskerar att må psykisk dåligt. 
Exempel på andra långsiktiga mål är att skapa goda lärmiljöer och samarbetsytor mellan skolan, vården och 
socialtjänsten. Kortsiktiga mål är bland annat att, genom samarbete med aktörerna, tidigt hitta elever som 
är i riskzonen för problematisk skolfrånvaro och att arbeta med skolmodellen PALS (se mer om denna 
modell längre fram.)  
 
Ledning och styrning 
I början av år 2020 enades styrgruppen och arbetsgruppen om att projektarbetet skulle övergå till ett 
utvecklingsarbete under namnet ”Samverkan för ungas hälsa”. Arbetet leds av en styrgrupp med 
representanter från skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och BUP. Styrgruppen sätter ihop ramarna 
för hur modellen ska fungera och hur man ska arbeta för att nå målen.  
 
– Vi har också en arbetsgrupp där vi jobbar med förebyggande aktiviteter och insatser, säger Ninni Gotting, 
projektledare i arbetsgruppen, Ulricehamns kommun. I arbetsgruppen finns representanter för skolan, 
individ och familjeomsorgen (IFO), Närhälsan, Hälsobrunnen, BUP, Centrala elevhälsan och anhörigstöd. 
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Utmaningar 
– Från början hade vi inte tillräcklig kunskap om varandras verksamheter och kunde därför inte dra nytta 
fullt ut av samarbetet, säger Ninni Gotting. Det har vi nu hanterat genom att ha fler personliga möten och 
arbetsgruppsmöten över förvaltningsgränserna.  
 
Elevhälsan  
– Basen i vårt arbete är elevhälsan, fortsätter Ninni Gotting. Varje skolområde har en eller flera 
representanter från IFO. Uppdragen för representanterna kan exempelvis handla om att besöka ett 
elevhälsoteam, svara på frågor om IFO:s verksamhet eller fungera som en medpart i olika 
samverkansfrågor. För alla individärenden ansvarar en socialsekreterare/familjebehandlare med koppling 
till skolan.  
 

”Det handlar om att bryta mönster och skapa skyddande nätverk för barn och 
unga” 
 
Exempel på förebyggande arbete: 
 

• IFO-information – efter inbjudan från skolan besöker representanter för IFO föräldramöten och 
personalmöten för att informera om IFO:s verksamhet. Syftet är att skolpersonalen, elever och 
föräldrar ska veta vart de ska vända sig vid behov. 

• Frånvarostatistik – alla skolor dokumenterar frånvarostatistiken på samma sätt, vilket underlättar 
uppföljningen.  

• Föräldrastöd – IFO erbjuder föräldrastöd till föräldrar med barn i förskolan upp till nionde klass. 
Familjecentralen erbjuder föräldrastöd till föräldrar med barn 0–5 år.  

• Samrådsmöten – sker med förskolan/skolan och IFO utan vårdnadshavare. Skolan initierar 
samtalen som oftast sker på socialtjänsten. Oftast räcker det med fyra samtal. 

• Bekymringssamtal – sker om förskolan/skolan eller en förälder upplever att det kring ett barn finns 
bekymmer som kan leda till en social problematik. Det kan exempelvis handla om en förälder som 
har svårt att hantera barnet i hemmet. På mötet deltar familjebehandlare, socialsekreterare eller 
fältsekreterare.  

 
PALS-modellen 

– PALS finns nu i alla våra grundskolor, säger Ninni Gotting. Vi lyfter upp det som är bra och lägger inte tid 
på sådant som inte fungerar. Och för att underlätta finns tydliga regler som alla ska känna till och följa 
ordentligt. Utvärderingen av PALS har varit väldigt positiv i arbetet med att förbättra skolmiljön.  
 

”Utvärderingen av PALS har varit väldigt positiv.” 
 
PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för 
alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. Modellen riktar sig till skolans 
personal och ger verktyg för att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Namnet 
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PALS är en norsk förkortning av Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam inlärningsmiljö) 
och Samhandling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever). 
 
Ulricehamnsmodellen växer fram 
– Under våren 2020 har vi påbörjat arbetet med att ta fram en Ulricehamnsmodell, fortsätter Carina 
Andersson. Modellen bygger på att fånga upp barn och unga med tidiga insatser och klargöra vem som gör 
vad och när. Till en början är modellen inriktad på dem som går i högstadiet, men vi jobbar också med hur 
vi kan utöka modellen till att gälla för alla mellan 0 och 19 år. Det innebär att vi behöver utöka vår 
arbetsgrupp med representanter från MVC, familjecentralen och årskurs 0–6.  
 
– Vi har även gjort en ny handlingsplan för hög problematisk skolfrånvaro som vi till en början kommer att 
implementera i högstadiet och därefter i hela grundskolan. Vidare har vi startat en grupp för stöd till 
föräldrar med högstadiebarn som har en problematisk frånvaro. Föräldragruppen är en samverkan mellan 
skolan och socialtjänsten.  
 
Nästa steg? 
– Vi jobbar nu vidare med ”Samverkan för ungas hälsa” och med att arbeta fram Ulricehamnsmodellen, 
säger Ninni Gotting. Mycket återstår, men vi är på rätt väg.  
 
Finansiering 
All finansiering sker inom respektive huvudmans ordinarie budget.  
 
Kort om Ulricehamn 
Ulricehamn ligger i Västergötland, intill Ätrans utlopp i sjön Åsunden. I kommunen bor cirka 24 668 
invånare (2019), varav cirka 5 228 är under 18 år. 
 
Vill du veta mer om Ulricehamns samverkansarbete? 
Välkommen att kontakta: 
Ninni Gotting 
Projektledare, Ulricehamns kommun 
Telefon: 0766-436834 
E-post: ninni.gotting@ulricehamn.se    
  
Carina Andersson 
Enhetschef Individ och familjeomsorg, Öppenvårdsenheten, Ulricehamns kommun  
Telefon: 0321-596683 
E-post: carina.c.andersson@ulricehamn.se   
 
 
 
 


