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Förstudie: Samverkan mellan skola och socialtjänst kring 
barn som far eller misstänks fara illa 

 

Karlshamns kommun 
 

Bakgrund 

EY genomförde 2017 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun 
en granskning av nämnden för arbete och välfärd (AV-nämnden) och nämnden för barn, 
ungdom och skola. Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas styrning och 
uppföljning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn är 
ändamålsenlig.   
 
I flera delar bedömdes samverkan fungera men det identifierades också några 
förbättringsområden. Det gällde till exempel rutiner och systematik avseende information till 
skola och förskola kring anmälningsskyldigheten och rutiner för anmälningar av barn som far 
illa. Vidare visade granskningen att det fanns anledning att löpande följa och analysera 
anmälningsfrekvensen från skola och förskola för att kunna vidta åtgärder om anmälningar 
inte bedömdes ske i tid och i tillräcklig omfattning. 

 
Revisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett behovet av att genomföra en förstudie 
för att identifiera eventuella risker för att samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsan 
inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Syfte och revisionsfrågor  

Förstudiens syfte är att bedöma om det finns risk för att samverkan mellan socialtjänst, skola 
och elevhälsa inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, med fokus på arbetet med 
orosanmälningar. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Fungerar samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa på ett 
tillfredsställande sätt? 

 Finns det tillräcklig systematik i förskola och skolas arbete med orosanmälningar? 

 

Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 

 Socialtjänstlagen 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Kommunala mål, program och riktlinjer 
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Ansvarig nämnd/styrelse  

Granskningen avser nämnden för arbete och välfärd (AV-nämnden) och nämnden för barn, 
ungdom och skola. 

Metod och genomförande 

Förstudien sker genom intervjuer och dokumentstudier.  

Projektorganisation och kvalitetssäkring 

Granskningen leds av Negin Nazari, medverkar gör även Linus Andersson, EY. För 
kvalitetssäkring svarar Sara Shamekhi, EY. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att sakgranska 
rapportutkastet. Detta för att säkerställa att rapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 

Prövning av oberoende och integritet 

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och 
det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna ska 
kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad prövning av 
oberoendet att göras under granskningsarbetet. 

Tidplan 

Granskningen inleds i september och avrapporteras på revisionsmötet i november. 

  
 

 


