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    Kommunfullmäktige 

Revisionsskrivelse - Granskning av samverkan mellan skola, 
socialtjänst och föräldrar  
 

KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en fördjupad granskning av om 
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av samverkan mellan 
avdelningen för socialtjänst samt barn och utbildning avseende barn och ungdomar som far eller 
riskerar fara illa.  

Av genomförd granskning är den sammanfattande bedömning att samverkan mellan sektorerna kring 
barn som far illa eller riskerar fara illa i Eksjö kommun har utvecklingspotential och inte till fullo är 
ändamålsenlig.   

Exempel på brister som noterades i granskningen:   

• Inom respektive sektor finns rutiner som medarbetare kan luta sig emot dock är processen 
för samverkan och dess rutiner inte tydliggjord och känd i tillräcklig utsträckning.  

• Samverkansöverenskommelsen som finns löper ut 2021 och handlingsplanen som skickats in 
är inte reviderad sedan 2018. 

• Det saknas en systematisk uppföljning av samverkansarbetet samt att ansvars och 
rollfördelningen behöver förtydligas.  

• Det finns brister i informationsöverföringen mellan verksamheterna i den sociala sektorn och 
utbildningssektorn.  

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen följande:  

• Att den nya samordnarfunktionen får i uppdrag att göra en kartläggning av hur samarbetet 
fungerar och vad som brister för att skapa en ny överenskommelse med tillhörande 
handlingsplan där det även framkommer hur ofta och i vilken form som samverkansarbetet 
ska följas upp.  
 

• Att ansvars- och rollfördelningen förtydligas i överenskommelsen och att målsättningarna 
förtydligas både i överenskommelse och handlingsplan för att effekten av insatta åtgärder 
lättare kan följas upp. Det är av yttersta vikt att samordnarfunktionens mandat och ansvar 
förtydligas i överenskommelsen.  
 

• Att utbildningstillfällen genomförs där medarbetare inom respektive sektor informerar 
varandra om sitt arbete för att sedan i tvärgrupper diskutera gränsdragningar och jobba med 
fiktiva fallbeskrivningar där både skola och socialtjänst är iblandade.  
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• Att strukturerade, regelbundna samverkansmöten mellan mottagningsfunktionen inom IFO 
och rektorer återupptas/startas upp.  
 

• Att det skapas en tydligare lokal rutin kring samverkan vid SIP.  
 

• Att det skapas ett resurssamråd. 
 

• Att mottagningsfunktionens återupptar sitt deltagande i föräldramöten på skolorna för att ge 
information om socialtjänstens verksamhet.  

 

Våra iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats och av bifogad revisions-
rapport. Vi önskar svar senast till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-24. 

 

För kommunens revisorer 

 

Stig Andersson   Karin Elardt 
Ordförande    Vice ordförande 


