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Sammanfattning

Beslutet om en samverkansplattform för frågor som rör barn och unga i behov av skydd och
stöd var ett tilläggsuppdrag som ett resultat av det arbete kommunen påbörjade i samband med
att kommunstyrelsen 26 juni 2016 beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att tillsammans med
stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden ta fram ett förslag till handlingsplan för
barn- och ungdomsvården i Malmö stad. Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 7
februari 2018 stadskontoret i uppdrag att följa upp överenskommelsen om samverkansplattform
för frågor som rör barn och unga i behov av skydd och stöd. Arbetet med att utforma en
gemensam samverkansplattform för barn och unga i behov av skydd och stöd har påbörjats.
Parallellt med att starta upp arbetet med samverkansplattformen har deltagarna prioriterat
arbetet med att sätta till resurser för CTC arbetet som startats upp i staden, vilket har gjort att
plattformsarbetet till viss del fått ställas åt sidan. De direktiv som är skrivna för
samverkansplattformen följs. Mötena kännetecknas av dialog kring olika frågor men inga
protokoll skrivs. Resultatet från dialogmötena rapporteras muntligt in i den egna organisationen.
Det arbete nämnderna startat upp i syfte att nå bättre samordning, följa upp och utveckla
gemensamma insatser så att barn och unga i Malmö, som har behov av skydd och stöd får detta
tillgodosett är positivt. Det är angeläget att arbetet dokumenteras och kommuniceras om hur
samverkansarbetet fortskrider för att säkerställa att arbetet som görs gynnar målgruppens behov.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2017 att anmoda arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att gemensamt utreda frågan om att inrätta en samverkansplattform för frågor som rör barn och unga i
behov av skydd och stöd samt återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen hösten 2017.
Nämnderna har utrett och gemensamt arbetat fram en överenskommelse om att inrätta en
samverkansplattform, vilken ska utgöras av nämndernas presidier. Uppdraget för samverkansplattformen är att samordna, stödja, följa upp, driva och utveckla gemensamma insatser. Motsvarande ledningsorgan ska finnas på tjänstepersonsnivå mellan de berörda förvaltningarna för
att säkerställa att konkret samverkan sker. Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 7
februari 2018 stadskontoret i uppdrag att följa upp överenskommelsen om samverkansplattform
för frågor som rör barn och unga i behov av skydd och stöd.
Bakgrund
Beslutet om en samverkansplattform för frågor som rör barn och unga i behov av skydd och
stöd var ett tilläggsuppdrag som ett resultat av det arbete kommunen påbörjade i samband med
att kommunstyrelsen 26 juni 2016 beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att tillsammans med
stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden ta fram ett förslag till handlingsplan för
barn- och ungdomsvården i Malmö stad. Under utredningstiden tydliggjordes behovet av en
gemensam nämnds- och förvaltningsöverskridande samverkansplattform för frågor som rör
barn och unga. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen 31 maj 2017.
Uppföljning av överenskommelsen om samverkansplattform för barn och unga
Arbetet med att utforma en gemensam samverkansplattform för barn och unga i behov av skydd
och stöd har påbörjats. Parallellt med att starta upp arbetet med samverkansplattformen har
deltagarna prioriterat arbetet med att sätta till resurser för CTC1 arbetet som startats upp i
staden, vilket har gjort att plattformsarbetet till viss del fått ställas åt sidan.
De direktiv som är skrivna för samverkansplattformen följs. Presidierna för de olika
skolnämnderna och socialnämnden träffas med viss regelbundenhet, i olika konstellationer
beroende på mötets innehåll. Ibland bjuds andra nämnder in till mötet, exempelvis
fritidsnämnden eller kulturnämnden. Mötena kännetecknas av dialog kring olika frågor men inga
protokoll skrivs. Direktörerna är med och tjänstepersoner bjuds in vid vissa tillfällen. Resultatet
från dialogmötena rapporteras muntligt in i den egna organisationen.
På förvaltningsnivå har en inventering av pågående arbete genomförts och rapporterats till
samverkan barn och unga i Malmö (SBUM). Arbetet ska vidareutvecklas till att omfatta hur en
struktur för långsiktiga samverkansformer kan se ut. Det finns en ambition om att få bort
överlappande uppdrag mellan förvaltningarna eller dubbelarbete som görs och att rätt
målsättning för olika uppdrag sätts.
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CTC = Communitys That Care
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Stadskontorets bedömning
Samverkan mellan myndigheter tillför olika perspektiv vilket gynnar arbetet med unga i behov av
skydd och stöd och bidrar till en helhetsbedömning av barns olika behov. Samverkan kan också
handla om att olika verksamheters resurser bidrar till samlade insatser för barnet. Alla
myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka vilket framgår av
förvaltningslagen2. Socialnämnden har dessutom en särskild skyldighet att samverka med andra
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa. Ytterligare bestämmelser om samverkan när det gäller barn finns i polislagen,
hälso- och sjukvårdslagen och i skollagen. Målet för samverkan kan vara att hjälp och stöd sätts
in i ett så tidigt skede som möjligt för att förebygga ohälsa och förhindra att problem uppstår
eller förvärras.
Samverkan behöver organiseras både på ett övergripande plan och på det individuella planet runt
det enskilda barnet eller familjen. Samverkan behöver även inkludera ideella organisationer vilket
saknas i denna uppföljning. Hur samverkan sker beror naturligtvis på vad syftet med samverkan
är.
Olika verksamheter har olika uppdrag och ansvar men en viktig effekt av att myndigheter
samverkar med varandra är att det leder till ökad kunskap om olika verksamheters mandat och
deras begränsningar. Det finns enligt forskning och utvärdering en hel del olika faktorer som
stödjer, främjar eller hindrar samverkan. Hinder för samverkan kan vara otydliga uppdrag,
otillräckliga resurser eller orimliga förväntningar på vad samverkanspartnern kan åstadkomma.
När samverkan fungerar kan den generera en utveckling som innebär att
informationsöverföringar, engagemang och naturliga relationer främjas.
Det arbete nämnderna startat upp i syfte att nå bättre samordning, följa upp och utveckla
gemensamma insatser så att barn och unga i Malmö, som har behov av skydd och stöd får detta
tillgodosett är positivt. Det är angeläget att arbetet dokumenteras och kommuniceras om hur
samverkansarbetet fortskrider för att säkerställa att arbetet som görs gynnar målgruppens behov.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

2

6 § förvaltningslagen (1986:223), FL.

