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Barn i behov av stöd 

från flera av social-

tjänstens enheter 
Sedan tidigare vet vi att det kan vara svårt att få till stånd rätt stöd 

då det behövs insatser från flera av socialtjänstens enheter. Det 

finns mycket skrivet om behovet av samverkan och svårigheten att 

ha en helhetssyn på klienter och familjer där det finns flera olika 

problem. När samverkan inte fungerar riskerar individen som söker 

stöd från socialtjänsten att komma i kläm. 

I den här studien är det samverkan avseende barn med funktions-

nedsättning som lever i familjer med sociala problem som står i 

fokus. Det handlar således om samverkan mellan enheter som arbe-

tar med olika lagstiftningar såsom LSS (Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade), SoL (Socialtjänstlagen) och LVU 

(Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). 

Utifrån fiktiva fall avseende två barn med funktionsnedsättning 

som lever i familjer med social problematik har socialsekreterare 

och LSS-handläggare i gruppdiskussioner avhandlat hinder och 

förutsättningar för samverkan. En viktig fråga har varit när och om 

de båda enheterna skulle ha kontaktat varandra i dessa fiktiva fall. 

Känner handläggarna till om det redan finns pågående insatser i en 

familj från någon annan enhet? Dessutom har dryftats vilken ytter-

ligare information som behövs för att föra utredningen framåt och 

vilka insatser som kan vara lämpliga. Diskussionen om passande 

insatser vittnar om vad som upplevs som problematiskt och vilket 

tidsperspektiv som råder. Finns en samsyn om vilka insatser som 

kan stötta och vem som tar ansvar för att sätta in dem? Av diskuss-

ionerna framgår vilka argument som används av respektive enhet 

och vilka kunskaper som finns om varandras arbete. En fungerande 

samverkan av olika samhälleliga aktörer runt barn med funk-

tionsnedsättning kan ses som extra viktig. Dels för att det handlar 

om barn, dels för att det berör barn med funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen i sig kan innebära kognitiva svårigheter, 

kommunikativa svårigheter och andra utmaningar som gör det svårt 

att förmedla erfarenheter och tolka vad som händer. Barn med 
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funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer utgör en 

mycket svag grupp med ytterligare begränsningar att föra sin egen 

talan.  

Forskning visar dessutom att barn med funktionsnedsättning i 

högre grad än andra barn riskerar att utsättas för våld och över-

grepp (Jones m fl 2012, Sullivan & Knutson, 2000, Stalker & 

McArthur 2012, Svensson 2013). Det innebär att de enheter som 

arbetar med SoL, LSS och LVU har all anledning att samverka för 

att uppmärksamma, skydda och stötta barn med funktionsnedsätt-

ning. Tyvärr visar dock också forskningen att många professionella 

saknar kunskap om dessa barns speciella behov och ökade utsatthet 

för våld och andra övergrepp (Svedin, Jonsson & Landberg 2016). 

Den grupp barn som är aktuell i den här studien är således en 

mycket sårbar grupp i behov av stort stöd från bl a socialtjänsten.  

Syftet med studien är således att kartlägga: 

 Hur upplevs samverkan mellan olika enheter 

fungera i olika kommuner? 

 Vad kan underlätta och vad kan hindra sam-

verkan? 

 Utifrån studiens vinjetter - hur skulle samar-

betet konkret se ut avseende utredning och 

insatser? 

 Finns det skillnader i resonemangen mellan 

enheter för barn och ungdom inom IFO (In-

divid- och familjeomsorg) och enheter för 

personer med funktionsnedsättning? 

Den slutliga frågan är också huruvida barnen i dessa vinjetter får 

den hjälp och det stöd de behöver. Var hamnar barnen i utred-

ningsprocesserna?  

Metod 
För att undersöka samverkan har vi besökt åtta olika kommuner 

och träffat dem som arbetar med handläggning av LSS (LSS-

handläggare eller biståndshandläggare) samt socialsekreterare inom 

individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenheter. Kom-

munerna har olika namn på sina enheter och yrkesbenämningarna 

kan skilja sig åt. I den här rapporten kommer vi att referera till våra 
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informanter som LSS-handläggare respektive socialsekreterare. 

Deras arbetsplatser benämns enheten för personer med funktions-

nedsättning samt enheten för barn och ungdom. 

I varje kommun har vi haft en gruppdiskussion utifrån två nedteck-

nade vinjetter. En vinjett är ett konstruerat exempel som ger till-

räcklig information om en social situation för att starta en diskuss-

ion. Syftet har varit att se hur socialtjänstens LSS-handläggare och 

socialsekreterare resonerar om samverkan och vilka erfarenheter de 

har i dessa frågor. Dessa gruppdiskussioner ligger till grund för den 

här rapporten.   

Vinjetter 

Vinjetterna, fallbeskrivningarna, bygger på autentiskt material, men 

detaljer har plockats från flera olika akter och har också ändrats för 

att passa studiens syfte. Den ena handlar om en treårig pojke med 

autism vars mamma ansöker om avlösning. Den andra handlar om 

en fjortonårig flicka med lindrig utvecklingsstörning vars pappa 

ansöker om avlösning. I båda familjerna finns sjukdom hos föräld-

rarna, svaga nätverk och behov av stöd. Vinjetterna i sin helhet 

finns på s. 7. Dessa två vinjetter har delats ut vid sittande bord till 

dem som deltar i fokusgrupperna. Utifrån denna information, som 

naturligtvis inte kan ge någon heltäckande bild, har samtalen tagit 

sin utgångspunkt.  

Fördelen med vinjetter är att alla får samma information. Nackde-

len är att en vinjett ger begränsad information vilket kan medföra 

osäkerhet om bedömningen verkligen överensstämmer med hur det 

kan gå till i verkligheten (Skogens 2005).  

Fokusgrupper 

Vinjetterna har diskuterats i fokusgrupper. Fokusgruppsintervjuer 

är en metod som används för att samla in kvalitativa data genom ett 

gruppsamtal. Gruppen består av människor som diskuterar utifrån 

ett speciellt tema – i den här studien de två vinjetter som presente-

rats. Storleken på en fokusgrupp kan variera men vanligtvis handlar 

det om 6-10 personer (Hylander 2001). Gruppdiskussionen leds av 

en moderator som försöker få alla att komma till tals och ställer 

frågor.  
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Sammantaget har åtta intervjuer hållits. I vår förfrågan till kommu-

nerna bad vi att åtta personer skulle tillfrågas varav tre socialsekre-

terare från enheten för barn- och ungdom respektive tre LSS-

handläggare liksom en gruppchef från varje enhet. I praktiken såg 

inte fokusgrupperna ut på detta sätt. Det har varit svårt för kommu-

nerna att hitta en gemensam tid för intervjun med de två olika en-

heterna. Alla fokusgrupper har bestått av personal från båda enhet-

erna, men ibland har enheten för personer med funktionsnedsätt-

ning representerats av endast en person. Någon gång har akuta 

ärenden gjort att några socialsekreterare inte kunnat komma på 

utsatt tid. Från barn och ungdom har vid några tillfällen socialsek-

reterare från utredningsenheten varit närvarande, vid andra från 

familjehemsenheten och någon gång från ungdomssidan. Vi bad 

också om att få träffa erfarna medarbetare. Det har inte heller lyck-

ats eftersom personalomsättningen inom socialtjänsten varit stor 

och flera kommuner saknar personal med lång erfarenhet.  

Vårt önskemål var att ha både handläggare och chefer i samma 

fokusgrupp. Att blanda chefer och anställda är inte alltid eftersträ-

vansvärt då det finns en rädsla att det skadar en öppen kommuni-

kation (Hylander 2001). I den här studien ansåg vi dock att det 

gynnade datainsamlingen att blanda olika yrkesroller. Syftet var att 

ta reda på lokala rutiner, samarbetsformer et cetera som inte berör 

relationerna mellan anställda och chefer och för att nå den kun-

skapen menade vi att blandningen av chefer och anställda var bra. 

Moderatorerna för fokusgrupperna har också varierat. Vi har varit 

fem FoU-medarbetare som arbetat med projektet och vi har alla 

någon gång fungerat som moderator. Ambitionen har varit att nå-

gon som känner till funktionshinderområdet ska moderera tillsam-

mans med någon som kan individ- och familjeomsorgen och vi har 

därför alltid varit två. 

Variationen i sammansättningen av fokusgrupperna i de olika 

kommunerna samt skilda konstellationer av moderatorer har säker-

ligen påverkat hur samtalen utvecklat sig. Det kan handla om möj-

ligheten till talutrymme, vilka trådar som gruppen väljer att tala 

vidare om eller vilka följdfrågor moderatorerna väljer att ställa. 

Sådana skillnader uppstår alltid mellan olika fokusgrupper men 

chanserna att minska sådana olikheter hade kanske varit större om 

fokusgrupperna hade varit mer homogena avseende deltagare. Å 

andra sidan handlar fokusgruppmetoden om att samla in kvalitativa 
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data och metoden gör inte anspråk på generaliserbarhet, representa-

tivt urval och så vidare. Metodens förtjänst ligger i att under en kort 

tid få flera personers synpunkter, att åsikter formas och erfarenhet-

er lyfts fram i samtal med andra. 

Analys av materialet 

Fokusgruppsamtalen spelades in. Alla involverade i projektet har 

lyssnat igenom samtliga intervjuer och tagit egna anteckningar som 

sedan delats med varandra. Vi har haft kontinuerliga träffar för att 

diskutera teman, frågor och andra uppslag som har genererats av 

intervjuerna. Tanken har varit att våra olika kunskapsbakgrunder 

medför att vi ser olika aspekter i materialet och att detta berikar 

analysen. Att arbeta med analysen i grupp har varit givande och har 

lett till att fler nyanser har hittats i materialet, att fler frågor har 

väckts och att resultaten har fördjupats. 

Två vinjetter 

Nedan presenteras de två vinjetter och frågor som utgjort underlag 

för fokusgruppsintervjuerna. 

Flicka14 år  

Flickan är född 2001 och utreddes 2009, då hon var åtta år. Hon 

fick diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Flickan tillhör person-

krets 1 § 1 i LSS eftersom hon har en varaktig funktionsnedsätt-

ning. 

Efter utredningen fick hon plats på en särskola. Hon har inte haft 

fritidsplats eftersom hon aldrig trivts på skolan/fritids. Flickan är 

överviktig. Hon beviljades en kontaktperson (SoL) när hon fyllde 

13 år i syfte att ge henne en social kontakt utanför hemmet.  

Flickan bor tillsammans med sina föräldrar och syskon i ett hus. 

Pappan driver ett eget företag och familjen har en mycket an-

strängd ekonomi. Modern har psykisk ohälsa och är sjukskriven 

sedan flera år tillbaka. Flickan har stort ansvar i familjen då mam-

man periodvis mår sämre och är sjuk. Mamman har stöd från psy-

kiatrin med flera insatser. Flickan har fem syskon födda från 1998 

till 2007. Socialtjänsten har haft insatser i familjen sedan yngsta 

barnet föddes 2007. Detta barn placerades i familjehem. Utredning 

på socialtjänsten barn och ungdom pågår kring barnen.  
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Familjen har inte mycket kontakt med sin släkt och får inte stöd via 

dem. De två äldsta flickorna samt flickan har fram till hennes 13- 

årsdag vistats varannan helg hos en kontaktfamilj. Familjen har 

stöd från socialtjänstens ”hemmahosare” under alla vardagar i 

veckan mellan 15 och 20. Insatsen är framförallt riktad till barnen, 

eftersom pappan inte hinner med allt som ska göras i vardagen. 

Efter skolan går flickan tillsammans med sin storasyster hem till 

sin kontaktperson och gör sina läxor där varje dag.  

Pappan berättar att mamman till barnen varit fullkomligt apatisk 

sedan yngsta barnet föddes. Pappan har själv tagit hand om barnen, 

hustrun samt det egna företaget. Han börjar sitt arbete kl. 10 på 

morgonen och avslutar kl. 21.00 på kvällen.  

Pappan berättar att det inte räcker med ”hemmahosaren”, att det är 

för lite tid. Han har behov av stöd fram till kl. 21 varje kväll innan 

barnen kommer i säng och det blir lugnt hemma. Pappan ansöker 

om avlösarservice i hemmet för flickan mellan kl. 17 och 21 varje 

vardag med totalt 80 timmar/ månad. Han är dessutom orolig för 

dottern att hon är ute sent på kvällarna och att hon kan bli utnyttjad 

av killar eftersom hon vistas i kretsar där det finns alkohol och dro-

ger. 

Pojke 3 år 

Pojken har diagnostiserats med autism och utvecklingsstörning. 

Han bor med sin mamma i lägenhet. Mamman och pappan lever 

inte tillsammans. Mamman har ensam vårdnad eftersom pappan har 

egna svårigheter med psykiska problem, han dricker lite för mycket 

och han är inte delaktig i pojkens skötsel. Det är mamman som 

sköter kontakterna med hälso-sjukvård och skolan. Relationen till 

pojkens pappa fungerar till och från skapligt. 

Pojken har svårt att få i sig mat och det tar bl.a. lång tid att mata 

honom eftersom han har svårt att svälja. I vardagen är det också 

svårt att försöka få i pojken mat då han inte känner hunger.  

Pojken har svårt att sova. Han sover korta stunder och vill ligga 

nära mamman. Pojken vaknar flera gånger varje natt, ibland varje 

halvtimme. Detta har varit påfrestande för mamman. 

Förskolechefen på pojkens förskola har tagit kontakt med mamman 

vid ett flertal tillfällen det senaste halvåret om att pojken har upp-

trätt aggressivt på förskolan och biter andra barn.  Mamman har fått 

en stor hyresskuld och de riskerar nu att bli vräkta.  

Mamman har dyslexi, är diabetiker och har en ätstörning. Mamman 

kan pga av sitt hälsotillstånd inte äta fast föda, bara flytande. En 
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gång i veckan går hon på centret för ätstörningar i Stockholm. Hon 

har under hösten börjat gå till en psykoterapeut. Mamman arbetar 

deltid på ett lager och får kompletterande försörjningsstöd. Pappan 

lever på sjukersättning. 

Under mammans uppväxt förekom våld i ursprungsfamiljen och 

under sin tonårsperiod bodde hon ofta över hos kompisar när hon 

inte ville gå hem. Strax innan föräldrarna skildes var hon dock oro-

lig för sin mamma och stannade i stället hemma mest hela tiden för 

att skydda henne. Därmed kom hon att missa mycket i skolan.  

Morföräldrarna bor i samma område som mamman och pojken, dit 

hittar pojken men inte hem. Han kan rymma ibland. Morfadern har 

KOL och mormodern fibromyalgi, mormodern hjälper till med 

pojken så mycket hon orkar efter att ha hjälpt morfadern. Farföräld-

rarna bor längre bort. De träffas sällan.  

Mamman berättar att hon inte kan ta hem vänner pga av att sonen 

kräver hennes uppmärksamhet hela tiden. Hon försökte tidigare gå 

i kör men det fungerade inte. 

Hon håller nu på att kollapsa pga av sömnbrist och pga sin fysiska 

och psykiska hälsa och ansöker om avlösning så att hon får sova 

två nätter i månaden ostört.  

Hon tycker att ansvaret känts väldigt ensamt de senaste månaderna 

då kraven på att hon ska träna sonen har intensifierats. Det finns 

många experter kring mamman med anledning av pojken diagnos 

och deras råd och bedömningar stressar henne. Hon har tagit upp 

problemet med sin socialsekreterare på enheten för försörjnings-

stöd, som nu vill göra en anmälan till barnsektionen för en barna-

vårdsutredning. Socialsekreteraren har sagt till mamman att hon är 

orolig och att mamman behöver stöd i att ta hand om sin son. 

Mamman uppger själv att hon behöver avlastning.  

 

Efter varje vinjett fanns nedanstående frågor för diskussion: 

 

1. Om du är LSS-handläggare  

a. Hur skulle du resonera i det här fallet? 

b. Vad behöver du ta reda på för att göra en bedöm-

ning av vilket stöd som behövs? 

 

2. Om du är socialsekreterare på en Barn- och familjeenhet  

a. Hur skulle du resonera i det här fallet? 
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b. Vad behöver du ta reda på för att göra en bedöm-

ning av vilket stöd som behövs? 

 

3. Brukar ni samverka (Barn- och familjeenheten och enheten 

för funktionshinder)? Om ni gör det hur och när? 

 

4. Vad kan underlätta och vad kan hindra samverkan? 

De juridiska ramarna 
De lagar som kan användas i dessa två vinjetter är i huvudsak La-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:387 

(LSS), Socialtjänstlagen SFS 2001:453 (SoL) och Lag med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:52 (LVU). Nedan 

beskrivs kortfattat de juridiska ramarna. 

SoL 

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun 

stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. 

När SoL används finns således inga fasta insatser utan dessa kan 

skräddarsys utifrån individens behov. I praktiken begränsas dock 

insatserna av kommunens egen insatskatalog, ekonomi och upp-

handlingar. 

LVU 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kompletterar 

Socialtjänstlagen. När omständigheterna för barn och unga bedöms 

vara mycket allvarliga och samtycke från vårdnadshavare om fri-

villiga insatser inte erhålls, kan socialtjänsten, under vissa förut-

sättningar, frångå frivillighetsprincipen och ingripa mot vårdnads-

havares och beslutsmogna ungdomars vilja för att ge behövligt stöd 

och skydd. 

LSS  

För att få stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade krävs att man tillhör någon av de tre personkretsar 

som LSS omfattar:  
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Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller aut-

ismliknande tillstånd 

Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåv-

ningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föran-

ledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om 

de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livs-

föringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

I LSS finns tio olika insatser som kan beviljas. Dessa är:  

1. rådgivning  

2. personlig assistans  

3. ledsagarservice  

4. kontaktperson  

5. avlösarservice i hemmet  

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet  

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hem-

met i anslutning till skoldagen samt under lov  

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet  

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpas-

sad bostad för vuxna  

10. daglig verksamhet 

 

Dessa insatser är de enda som kan beviljas enligt LSS. Om det be-

hövs andra lösningar så måste dessa beviljas enligt annat lagrum. 

LSS är på så sätt en ganska fyrkantig lag som inte ger öppningar 

för kreativa lösningar. Problem som härrör från social problematik 

såsom svagt föräldraskap måste alltså lösas via andra lagar oavsett 

om personen har en funktionsnedsättning eller inte.  

 

Styrkan i att få ett beslut enligt LSS är dess status som både en rät-

tighets- och pluslag. En rättighetslag innebär att den talar om vad 

den enskilde har rätt att få av myndigheten. Oavsett hur man ansö-

ker om en insats, muntligt eller skriftligt, har man rätt att få ett be-

slut av myndigheten. Den enskilde har sedan rätt att överklaga 

myndighetens beslut och få sitt ärende prövat av domstol. Detta 

gäller även delar av SoL och LVU. Att LSS också är en pluslag 

innebär att LSS-insatser inte får innebära någon inskränkning av 

andra rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag. 

Ambitionen är också högre i LSS än i SoL. Medan SoL (4kap.1§) 
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talar om ”skälig levnadsnivå” ska LSS utgå från ”goda levnadsvill-

kor” (7§).  

 

LSS-handläggaren behöver vid varje ansökan om LSS-insats fastslå 

två saker. Det första är att personen i fråga tillhör någon av de tre 

personkretsar som LSS omfattar. Om personen inte tillhör någon 

personkrets kan inte heller insatser enligt LSS beviljas. Efter den 

inledande utredningen om personkretstillhörighet utreds huruvida 

den ansökta insatsen ska beviljas eller avslås.  

Lagstadgad skyldighet att samverka 

För myndigheter finns dessutom en allmän lagstadgad skyldighet 

att samverka med stöd av 6 § förvaltningslagen. De har en särskild 

skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller ris-

kerar att fara illa. För socialtjänsten regleras det i 3 kap. 1,4, 5 §§ 

och 5 kap. 1a § SoL. Socialnämnden ska enligt dessa bestämmelser 

aktivt verka för att sådan samverkan kommer till stånd. 

Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer 

kan således behöva insatser med stöd av både SoL, LSS och LVU. 

Eftersom lagarna handläggs inom olika verksamheter i de kommu-

ner vi besökt så krävs samverkan för att barnet ska få ett adekvat 

stöd.   
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Samverkan kring  

gemensamma ärenden 
Socialtjänsten är att betrakta som en Human Service Organization 

(HSO). En HSO har ett offentligt uppdrag att utföra. En huvudupp-

gift är att främja och skydda medborgarnas välfärd (Hasenfeld 

1983, Johansson m fl. 2015). Kännetecknande för sådana männi-

skobehandlande organisationer är att de arbetar med människor och 

mänskliga relationer. Det skiljer sig på många sätt från att arbeta i 

tekniska organisationer, eftersom människor har egna tankar, åsik-

ter och känslor och i och med det blir medskapande i ”produktion-

en” (jfr t ex Danermark 2004; Westrup 2002). Att samverka kring 

människor skiljer sig därför på många sätt från att samordna de 

olika aktörerna t ex vid biltillverkning.  

Specialiseringen av samhällets stöd har inneburit att en viss typ av 

klienter eller en viss typ av problematik inte på ett adekvat sätt kan 

lösas enbart av en enhet utan problembilden spiller över mellan två 

eller flera enheter. Det finns ett behov av att agera samordnat i en-

skilda fall, men det kan försvåras av uppdelningen av ansvar, orga-

nisationstillhörighet och funktioner (Perlinski 2010). Denna pro-

blembild beskrivs ofta som att klienten hamnat mellan två stolar 

eller att organisationen har stuprör som inte kan anpassa sig till 

denna klients specifika problem (Grell m fl. 2016).  

Att samverka innebär att interagera – olika professioner behöver 

mötas eller på annat sätt ha kontakt med varandra, vilket också 

innebär att på olika sätt överskrida gränser (Czarniawska 2005). 

Det är många typer av gränser i den typ av ärenden som är aktuella 

för den här studien. Verksamheterna kan till exempel vara separe-

rade i tid och rum vilket kräver att organisationen behöver använda 

sig av olika typer av samverkanslösningar. Dessa lösningar kan 

exempelvis vara av organisatorisk karaktär. Men samverkan hand-

lar inte bara om att överskrida organisatoriska gränser. Verksam-

heter kan även vara separerade på andra sätt, till exempel genom 

olika lagstiftningar, professionella normer, värderingar och praxis 

som också påverkar och utgör förutsättningar för samverkan (Czar-

niawska 2005).  
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Skulle man ta kontakt med  

varandra, och i så fall hur?  
Med utgångspunkt från vinjetterna har vi frågat grupperna: Skulle 

de ta kontakt med varandra, och i så fall hur? Vilka former har man 

för samverkan?  

De vinjetter vi presenterade rörde familjer med komplexa problem. 

Familjerna hade behov av insatser från både enheten för personer 

med funktionsnedsättning och enheten för barn och unga. Utöver 

det fanns även andra aktörer, dels angående det aktuella barnet (ha-

bilitering, förskola, skola), dels för föräldern (psykiatrin, försörj-

ningsstödsenheten). I vår studie har vi framför allt varit intresse-

rade av förutsättningarna för samarbetet mellan enheterna för per-

soner med funktionsnedsättning respektive för barn och unga. Hur 

resonerar fokusgrupperna om samverkan i de två vinjetterna?  

De två fallen skiljer sig åt genom barnens ålder och i komplexiteten 

i problembilden. De flesta fokusgrupper tyckte att vinjetten med 

den treåriga pojken var relativt okomplicerad, både som ärende och 

utifrån ett samverkansperspektiv. Det rör en pojke med autismdia-

gnos och utvecklingsstörning, vilket gör att han ingår i en av LSS 

personkretsar. I och med diagnosen är det ett tydligt LSS-ärende. 

Mamman har, liksom många av de familjer LSS-handläggare träf-

far, kontakter med flera olika verksamheter – enheten för personer 

med funktionsnedsättning, förskolan, antagligen autismcentrum 

och kanske habiliteringen för barnets del, och ätstörningsenheten 

och försörjningsstöd för egen del. Några grupper resonerar om att 

mamman skulle ha behov av stöd i att samordna alla olika kontak-

ter. Att samla alla berörda tjänstemän och se över vilka insatser 

som förekommer och se till att det inte görs dubbelarbete föreslås i 

några fokusgrupper. Samordnad individuell plan (SIP) föreslås i 

några kommuner. I en grupp påpekar man att det även skulle behö-

vas en samordnande funktion för samverkan på tjänstemannanivå – 

det är tidskrävande att få till väl förberedda gemensamma möten. 

I vinjetten finns än så länge ingen kontakt med IFO. Det finns 

skillnader i hur man brukar agera i den situationen.
 
I några av 

kommunerna uppger man att det finns möjligheter till informella, 

anonyma konsultationer som man i första hand använder sig av, 

eller att man föreslår föräldern ett möte med enheten för barn och 
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unga för att ta reda på om det finns något stöd att få därifrån. Eller 

så föreslår socialsekreterarna ett möte med enheten för personer 

med funktionsnedsättning: ”Ofta kommer handläggare från BoU 

[barn och unga] till oss, säger att här är en familj som kan vara ak-

tuell för LSS – kan ni komma och informera?”
 
Om föräldern inte 

ger sin tillåtelse så återstår att göra en orosanmälan, varpå enheten 

för personer med funktionsnedsättning vanligtvis kallas till ett möte 

i samband med att en förhandsbedömning görs om en utredning ska 

inledas. I några av fokusgrupperna skulle man använda sig av det 

forum som finns för ärenden där båda parter är eller behöver vara 

involverade. Andra deltagare säger att de även skulle föreslå ett 

nätverksmöte, både med mammans nätverk och det professionella.  

I vinjetten med flickan förefaller samverkan upplevas mer kompli-

cerad – kanske framför allt på grund av att ärendet är mer kom-

plext. Familjen är aktuell hos IFO, troligtvis sedan flera år. Famil-

jen har sex barn, varav det yngsta varit placerat sedan kort efter 

födelsen. Det barn som är aktuellt för eventuell samverkan är en 

fjortonårig flicka som har en lindrig utvecklingsstörning (men hit-

tills ingen insats enligt LSS). Kontakten med enheten för personer 

med funktionsnedsättning sker med anledning av att pappan ansö-

ker om avlösning.  

Skulle man ta kontakt med varandra, och i så fall av vilken anled-

ning?  

Vinjetten uppfattas som ett typiskt IFO-ärende (snarare än enligt 

LSS). Men, säger några, den sociala problematiken kan 

överskugga, ”ge någon form av tunnelseende”, vilket kan leda till 

att man missar att det finns ett barn eller ungdom med funktions-

nedsättning som behöver särskilt stöd för det. Här blir bristande 

kunskap hos enheten för barn och unga om funktionsnedsättning ett 

problem, som kan leda till att den inte kontaktar enheten för perso-

ner med funktionsnedsättning. I det här ärendet är det också många 

individer som har olika problem, och familjesituationen som helhet 

skapar oro hos gruppdeltagarna.  

Precis som i det tidigare ärendet beror det på vad som kommer 

fram i samtalet med föräldern om LSS-handläggarna i samband 

med ansökan skulle ta kontakt med enheten för barn och unga. Hur 

kontakten i så fall skulle ske beror på formerna för samverkan i 

respektive kommun. I de flesta fokusgrupper är det mycket troligt 
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att de båda enheterna skulle haft ett samarbete utifrån dessa vinjet-

ter.  

Hur ser förutsättningarna för 

samverkan ut? 
Hittills har vi konstaterat att det funnits en önskan och vilja att 

samverka i dessa två vinjetter. Men av fokusgruppsdiskussionerna 

har det också framgått att det inte alltid varit självklart att ta kon-

takt med varandra. En stor del av diskussionerna har handlat om de 

hinder som försvårar samverkan mellan enheterna för barn och 

unga och personer med funktionsnedsättning. Det har framkommit 

att förutsättningarna för samverkan uppvisar en stor spännvidd 

både vad gäller svårigheter och möjligheter i kommunerna. I vissa 

kommuner förefaller hindren mycket stora och sätter i det närmaste 

stopp för ett smidigt samarbete kring ärenden där någon av enhet-

erna ser behov av samarbete. I andra kommuner beskrivs vissa hin-

der, men man har hittat vägar att trots det samarbeta, antingen i 

informella former eller mer eller mindre formaliserat. 

Vi ska se närmare på de likheter och skillnader som framkommer, 

och vad som ser ut att hindra eller underlätta samverkan. Vi använ-

der begreppen styrning, struktur och samsyn för vår genomgång. 

Styrning, struktur och samsyn är tre aspekter som påverkar förut-

sättningarna för samverkan (Myndigheten för skolutveckling m fl 

2007). Den första aspekten, styrning, berör engagemang och tyd-

lighet på alla ledningsnivåer. Det innebär t ex att ledningen för 

verksamheterna legitimerar samverkan och att de följer upp hur 

samverkan fungerar. Styrning inbegriper också att skapa förutsätt-

ningar för att överbrygga strukturella hinder för samverkan, t ex 

centrala överenskommelser som reglerar frågor om bl a ansvarsom-

råden, budget, regelsystem och administrativa gränsdragningar. Hit 

hör även att ha ett gemensamt mål för samverkan och att tydliggöra 

vilka behov man vill tillgodose med samverkan, liksom att avsätta 

nödvändiga resurser.  

Den andra aspekten handlar om hur samverkansarbetet struktureras 

för att överbrygga olika typer av hinder. Det kan exempelvis handla 

om avtal, riktlinjer, handlingsplaner och gemensamma mötesforum, 
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men även samverkanskompetens. Hit hör även tydlighet kring mål, 

målgrupp, yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan.  

Samsyn slutligen handlar om tillit mellan de professionella och en 

gemensam bild av vissa grundläggande förhållanden såsom exem-

pelvis hur ett problem skall uppfattas och angripas. Kunskap är 

centralt för att skapa samsyn: kunskap om varandras uppdrag, re-

surser och begränsningar.  

De två första aspekterna, styrning och struktur, rör förutsättningar 

som främst skapas på politisk och administrativ ledningsnivå. De 

handlar om ett aktivt ställningstagande för samverkan, som manife-

steras i både tydliga ramar och struktur för samverkan, liksom i ett 

aktivt intresse för hur samverkan går. De tre aspekterna kan inte 

separeras från varandra utan förutsätter och griper in i varandra. 

Styrning inbegriper t ex att skapa förutsättningar för att överbrygga 

strukturella hinder för samverkan, och samsyn förutsätter kontakty-

tor och kommunikation, och dessa kontakter behöver struktureras.  

Styrning  

Med två undantag (som vi kommer behandla längre fram) förefaller 

styrningen av samverkan vara svag. Även om det finns överens-

kommelser om samverkan så tycks de inte skapa reella förutsätt-

ningar för att samverka. I diskussionerna beskrivs motsägelsefulla 

signaler vad gäller samverkan. I flera grupper tar man upp det man 

upplever som en motsättning mellan samverkan och ekonomi. Det 

kommer till uttryck på flera olika sätt.  

Olika budget mellan olika enheter nämns som en komponent som 

försvårar samarbete och som motverkar en helhetssyn på individen 

och de problem som kan finnas. Det är en av de saker som behöver 

regleras för att underlätta samverkan (Myndigheten för skolut-

veckling 2007). 

Fokusgrupperna ger exempel på olika förhållningssätt och policies 

i olika kommuner. I en kommun beskriver man det som att man har 

”mycket tunna väggar” mellan olika budgetområden vilket under-

lättar ett helhetsperspektiv på kostnader. I denna kommun talar 

man också om att det finns en medvetenhet inom organisationen 

om att samarbete kring ärenden kan resultera i att fler personer får 

hjälp, vilket i ett kort perspektiv kan öka kostnaderna. De poängte-

rar också chefens ansvar att gentemot beslutsfattare kunna stå för 
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beslut som kan medföra ökade eller delade kostnader. Detta för-

hållningssätt tycks vara ett undantag, och saknar motsvarighet i 

övriga grupper där det snarare är motsatsen som beskrivs.  

I en fokusgrupp talar man om att det har blivit svårare att dela på 

kostnader genom en ny policy som genomförts i kommunen, och 

som uttryckligt föreskriver att man inte ska finansiera insatser ge-

mensamt. Samverkan sker utifrån ekonomi, inte behov, säger man i 

en annan grupp. Detta kan leda till resonemang om vems ansvar ett 

ärende är, och en strävan att lägga över ansvaret på den andra par-

ten.  

Nedskärningar och underbemanning i den egna verksamheten gör 

inte samverkan lättare. I en kommun säger man att ”… det är be-

fängt att en verksamhet alltid är satt på besparing…” vilket avser 

enheten för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av det 

blir att varje ärende ses som en kostnad menar en handläggare.   

Till styrning hör att avsätta nödvändiga resurser för samverkan. 

Samarbete i form av kontinuerliga tjänstemannamöten tar tid i an-

språk och det är svårt att få tid för gemensamma möten, hävdar 

man i flera kommuner. Ett tidshinder är det stora antalet ärenden 

som varje LSS-handläggare har. Kontakter med socialsekreterarna 

inom barn och ungdom hinns därför inte med. Om LSS-

handläggare skall vara med mer och oftare i ärenden, menar man, 

då kanske det också måste bli fler handläggare. 

Struktur 

I fokusgrupperna ges exempel på att förutsättningarna för samver-

kan påverkas av olika organisatoriska lösningar, som förvaltnings-

indelning, specialisering utifrån målgrupper eller funktioner. Det 

framkommer att gränserna mellan organisationer, vare sig det 

handlar om förvaltningar, nämnder eller enheter, sällan är bestå-

ende utan föremål för återkommande förändringar, t ex kan nya 

politiska majoriteter ge upphov till nya organisationer. Att samlo-

kalisera verksamheter som arbetar med samma målgrupper kan 

gynna samverkan och underlätta för både klienter och tjänstemän – 

men inte heller sådana samlokaliseringar tenderar att ha särskilt 

lång varaktighet, och är sällan tillräckliga som enda lösning. Det 

finns exempel på hur en större kommun placerat enheterna under 

samma tak. Att sitta i samma hus med fysisk närhet till varandra 
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har inte automatiskt lett till bättre samarbete. Kontakten sköts 

mestadels via mail och den personliga presentationen som ett fy-

siskt möte kräver, uteblir. 

I några av kommunerna organiseras enheten för personer med 

funktionsnedsättning och enheten för barn och ungdom i olika 

nämnder och därmed råder sekretess dem emellan. För att häva 

sekretessen krävs samtycke från klienten, vilket i vissa fokusgrup-

per anses bli ett extra led som kan försvåra och fördröja att ett sam-

arbete kommer igång. I andra grupper beskrivs det inte som något 

större problem för det faktiska samarbetet, utan kan lösas genom 

anonyma konsultationer, eller så frågar man föräldern om de accep-

terar kontakt mellan enheterna. Dock tycks förutsättningen för det 

vara att det finns ett samarbetsinriktat klimat mellan enheterna. 

I några av fokusgrupperna finns fora för ärenden där båda parter 

bör vara involverade. I somliga kommuner finns formaliserade 

samverkansträffar, i andra uppger man sig vara ”på gång” och att 

det finns en önskan och ambition att skapa detta utrymme. Vissa 

menar att ordnade, kontinuerliga möten måste initieras av cheferna. 

Ett exempel på mötesstruktur i detta sammanhang är gemensamma 

chefsmöten med ärendedragningar. Likväl tycks det finnas svårig-

heter att få till stånd återkommande formaliserade träffar i flera 

kommuner. Det förekommer exempel på att sådana initiativ startats 

men blivit kortvariga och runnit ut i sanden.  

I några av kommunerna uppger man att det finns möjligheter till 

informella, anonyma konsultationer som man i första hand använ-

der sig av, eller att man föreslår föräldern ett gemensamt möte med 

den andra verksamheten för att ta reda på om det finns något stöd 

att få därifrån. ”Ofta kommer handläggare från BoU till oss, säger 

att här en familj som kan vara aktuell för LSS – kan ni komma och 

informera?” säger man i en kommun.
 
I en annan säger man: ”Vi 

samarbetar självklart idag – men inte organiserat. Samarbetet sker 

kring enskilda brukare som är aktuella hos oss båda. Vi går in och 

kör lite dubbelt i möten, man kan bli kallad till ett gemensamt möte 

kring en individ.” Möjligheter till informella möten och samtal, ett 

slags pågående, spontant, samarbete, efterfrågas också i de grupper 

där sådana inte förekommer. Förutsättningar för den här typen av 

samarbete tycks bygga på fysisk närhet och/eller personkännedom.  
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Det förekommer att den enda möjligheten för LSS att involvera 

barn- och ungdomsenheten i ett ärende är via en formaliserad oros-

anmälan. LSS-handläggarna i en kommun beklagar sig över rutiner 

med mottagningsgrupp hos IFO. De befarar att deras orosanmälan 

inte bedöms vara tillräckligt allvarlig för att inleda utredning i 

ärendet. Det blir en alltför lång kedja från anmälan till beslut där 

LSS-handläggarna inte alltid får möjlighet att förklara. De upplever 

att de misstros i sin professionella bedömning då orosanmälan inte 

tas på allvar. Å andra sidan ogillar en barnhandläggare i en kom-

mun det motsatta arbetssättet. I dennes kommun har man bestämt 

att utredning alltid ska inledas då orosanmälan kommer från någon 

inom socialtjänsten. Beslutet om att inleda utredning eller inte bör 

ligga hos mottagnings/utredningsgruppen, hävdar denna person. 

Samsyn  

När det gäller den tredje förutsättningen för samverkan, samsyn, 

förutsätter det både tillit och kunskap om varandras uppdrag, resur-

ser och begränsningar. Och för att åstadkomma detta krävs kontakt-

ytor och kommunikation, något som, åtminstone i någon mån, be-

höver struktureras om man inte ska förlita sig på spontan interakt-

ion.  

I fokusgrupperna framträder, med två undantag, bristande samsyn 

som ett genomgående drag. Fokusgruppsdeltagarna beskriver att 

olika synsätt på problem, vad som uppfattas som problem liksom 

förhållningssätt till problemen ger upphov till samverkanshinder. 

Istället för att se varandra som kollegor som kan samarbeta för kli-

entens bästa ser man på varandra som motparter.  

Okunskap om varandras områden är ett återkommande tema. Det är 

både socialsekreterarnas okunskap om LSS som kommer fram i 

intervjuerna, och okunskap hos LSS-handläggarna om hur social-

sekreterarna arbetar, som tas upp. Okunskap om varandras områ-

den gäller både på handläggar- och chefsnivå. 

I fokusgrupperna framkommer att även när det funnits en hög grad 

av samarbete så finns okunskap och tveksamheter om lagstiftning, 

lagarnas intentioner och de komplikationer som kan vara förenade 

med respektive område. 

Okunskap kan leda till oklara och felaktiga förväntningar på 

varandra (Danermark 2004). LSS-handläggare uttrycker att det 
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finns en misstänksamhet riktad mot socialsekreterarna att de vill 

”skyffla” över ärenden till enheten för personer med funktionsned-

sättning, eller ”kuppa” in LSS-ansökningar.  

Personbunden samverkan  

Av fokusgrupperna framgår det att samverkan i hög utsträckning 

förefaller vara personbunden. Forskning har pekat på att då struktu-

rella förutsättningar, styrning och tydliga mål för samverkan är 

bristfällig tenderar samverkan att bli personbunden (Danermark 

2000). Detta samband är märkbart i fokusgrupperna där såväl styr-

ning som struktur för samverkan många gånger är svag.  

Men att förlita sig på personkännedom gör samverkan sårbar. Per-

sonkännedom är en färskvara. Personalomsättning motverkar ett 

kontinuerligt samarbete, särskilt när det är baserat på personkänne-

dom. Ständigt ny personal ökar svårigheterna att skapa och upp-

rätthålla samverkanskontakterna. När personal man haft kontakt 

med slutar försvinner också en kontakt in i den andra organisation-

en.  

Forskning visar på nödvändigheten att organisera samverkan på ett 

sådant sätt att personkännedom inte blir den bärande principen för 

samverkan (Myndigheten för skolutveckling m fl 2007). Då sam-

verkan är personbunden skapas också ett utrymme för samarbets-

svårigheter av mer personlig art (Danermark 2000). I fokusgrup-

perna återkommer beskrivningar av detta. Prestigefyllda chefer tas 

upp i några grupper som en faktor som kan bromsa samarbete mel-

lan olika verksamheter. Även handläggares förhållningssätt gente-

mot varandra beskrivs som hinder för samverkan. Den ena parten 

upplever ibland att de får ”kalla handen” när de försökt initiera ett 

samarbete i ett ärende och att detta sedan lever kvar och försvårar 

ett framtida samarbete. LSS-handläggare menar också att social-

sekreterarna ofta är ”på språng” eller har skyltar med ”stör ej” på 

dörren, vilket hindrar dem från att ta kontakt. Det är inte bara att 

knacka på, menar man, vilket i sin tur hänger samman med person-

kännedom – för att våga störa måste det vara någon man känner.  



 

22 

Exempel på samverkan som  

fungerar 
I vårt material finns två undantag från den stundtals bristande sam-

verkan kring enskilda ärenden. Det är i Lilla kommunen och Stora 

kommunen. I dessa två kommuner beskriver fokusgruppsdeltagarna 

samverkan som väl fungerande. Hur kommer det sig att samarbetet 

upplevs som gott, hur har de gjort? I vilken grad är samverkan be-

roende av den specifika lokala kontexten i den Stora respektive 

Lilla kommunen? Finns några gemensamma faktorer? Finns fak-

torer som går att föra över till andra kommuner?  

Den lilla kommunen 

I Lilla kommunen menar man att samverkan mellan enheterna barn 

och ungdom samt personer med funktionsnedsättning fungerar bra. 

Fokusgruppsdeltagarna framhåller två faktorer som de menar bidrar 

till det goda samarbetet: Det är en liten kommun med små enheter 

som är samlokaliserade, och en lika viktig faktor är att ledningen 

prioriterar samverkan. En gruppdeltagare säger: ”Jag kom hit med 

en tung ryggsäck beträffande dålig samverkan – men här funkar 

det!” Att kommunen är liten och enheterna är samlokaliserade in-

nebär att man delar arbetsplats, så att samverka kräver inga större 

ansträngningar. De möts i korridoren, de pratar med varandra. 

Det finns ett samarbetsavtal, och cheferna i ledningsgruppen är 

överens om hur de ska jobba. ”Annars är det svårt att få ner i verk-

samheterna. Samverkan behövs på alla plan. Man måste undvika 

prestige och gränsdragningar.” 

Samarbetet har en informell karaktär. Deltagarna talar om att 

”lägga upp det på bordet och se hur vi ska gå vidare”, att hela tiden 

föra en dialog i ärendet. Regler finns men tillämpas inte stelbent. 

”Vi har ju haft barn som inte haft en diagnos men där det ändå stått 

klart att det är en funktionsnedsättning hos barnet och inte brist i 

föräldraförmågan. Där finns det något papper om att det ska ligga 

hos IFO. Men det kastar vi bakom oss och jag arbetar med funk-

tionsnedsättningen, för det är jag bäst på, och IFO arbetar med för-

äldraförmågan”. En annan person säger: ”Det är familjen och bar-

nen som ska stå i centrum. Vi kan inte dividera på mötet, vi måste 

ta det på kontoret mellan oss och hålla familjen utanför det.” 
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Med föräldrarnas medgivande kan handläggare från båda enheterna 

sitta med i början av ett ärende då man misstänker att det kan bli 

aktuellt med insatser från båda sidor. De kan på så sätt undvika 

onödiga orosanmälningar och informera om båda verksamheters 

insatser. Alla parter (LSS-handläggaren, socialsekreteraren och 

familjen) har fått samma information och föräldern behöver inte 

lämna samma uppgifter igen om det blir aktuellt med insatser från 

den andra verksamheten. Det viktigaste är, betonar man, ”att när vi 

tillsätter insatser så gör vi det koordinerat med varandra”. 

Inte heller ekonomin utgör något större problem i den här kommu-

nen. Det beskrivs som att väggarna mellan olika budgetområden 

inte är så tjocka. När det gäller om medel för insatser tas från en-

heten för barn och unga eller enheten för personer med funktions-

nedsättning så menar man sig inte sätta så stor vikt vid detta utan 

säger: ”… det är ju samma pengar”. Även detta hänför man till att 

det är en liten kommun med täta kontakter mellan dessa enheter, 

vilka för övrigt tillhör samma nämnd. 

Att det är en liten kommun tycks i detta fall innebära närhet inte 

bara till varandras verksamheter utan även till den politiska nivån. I 

kommunen tar chefer ett tydligt ansvar att förklara för politiker 

varför budgetar överskrids och hur vissa i stunden dyra lösningar 

kan vara de bästa på sikt. 

Den stora kommunen 

Det som kan finnas ”gratis” den lilla kommunen, där varken orga-

nisationsgränser, fysiska avstånd, budgetgränser, olika lagstiftning 

eller personkännedom utgör hinder för konkret samverkan kring 

enskilda ärenden, behöver struktureras i större kommuner. I den 

Stora kommunen ledde svårigheterna att samverka till att en modell 

för samverkan utformades.  

I fokusgruppen säger deltagarna att samarbetet kom till på grund av 

att ”alla ville lägga över ansvaret på någon annan”. Gränsdrag-

ningsproblem och oklarheter i betalningsansvar har tidigare försvå-

rat arbetet.  

Samverkansmodellen är resultatet av ett omfattande förberedelse-

arbete. En arbetsgrupp tillsattes med syftet att ta fram en tydlig 

arbetsmodell utifrån lagstiftning, kompetens och betalningsansvar. 

Det gjordes även en processkartläggning av handläggningsprocess-
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en inom respektive område. Arbetsgruppen klargjorde skillnader 

som finns mellan barn- och ungdomssektionernas och bistånds-

kansliets uppdrag och organisation som bedömts viktiga att känna 

till och ta hänsyn till i samarbetet.  

Arbetet resulterade i en samarbetsmodell som har implementerats i 

de berörda organisationerna. Modellen beskriver både rutiner för 

samverkansprocessen vid en akut situation och då situationen inte 

är akut. Checklistor har utarbetats för olika faser av processen. I 

modellen klargörs vem som har ansvar för vad i samverkansproces-

sen, och hur återkoppling ska ske både mellan tjänstemännen och 

mellan tjänstemän och familj. 

Arbetsgruppen identifierade bristande kunskaper om varandras 

verksamheter som ett viktigt hinder för samarbetet. Det kan leda till 

att tjänstemännen har orealistiska förväntningar på varandra, vilket 

i sin tur kan leda till att det uppstår konflikter där klienterna kan 

komma i kläm. Därför har återkommande kunskapsinsatser genom-

förts, både som en del av implementeringen av modellen och däref-

ter återkommande som gemensamma utbildningar och informat-

ions- och kunskapsutbyten. Till exempel genomförs informations-

möten om LSS riktade till både personal och klienter regelbundet.  

I rutinerna ingår även att introducera nyanställda. Det hålls en ge-

mensam utbildningsdag för nyanställda varje år och då man även 

informerar om samarbetsmodellen. Utöver det har respektive 

gruppledare ansvaret för att informera nyanställda.  

Samarbetsmodellen har funnits i åtta år och beskrivs av fokus-

gruppsdeltagarna som väl implementerad i båda organisationerna.  

Den ökade interaktion som följt med modellen har enligt fokus-

gruppdeltagarna lett till bättre kunskap om varandra och till att det 

skapats relationer mellan tjänstemännen i de olika organisationer-

na. En LSS-handläggare säger: ”Jag tänker också att relationen är 

viktig. När man väl har träffats på t ex ett nätverksmöte, så är det 

bara ett telefonsamtal bort att man ringer den här socialsekreteraren 

och frågar: Hur tänker ni kring det här ärendet? Då har man fått ett 

ansikte på de som sitter på individ och familjeomsorgen…”. 

En annan effekt av det förbättrade samarbetet är att tjänstemännen 

upplever sig som kollegor. I fokusgruppen lyfter deltagarna upp 

detta. ”Ja, det upplever jag här, att man är varandras kollegor, inte 
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varandras motsatser. Att det inte bara blir en broms. Nu kan vi 

hjälpas åt.” 

En effekt av att man arbetar enligt modellen är att behovet av tjäns-

temannamöten om ärenden har minskat. I början hade de många 

sådana möten. Nu sker det sällan – ”på grund av att vi har fått mer 

kunskap om varandras områden”.  

Oklarheter och oenighet kan fortfarande uppstå utifrån hur proble-

matiken i ett ärende ska tolkas. ”Vad är hönan – vad är ägget?” 

Beror det på funktionsnedsättning, familjesituation, bristande för-

äldraskap som ger stora beteendeproblem eller diagnos? Hur ska 

man tolka de stora behov som vissa barn kan utveckla? ”Där kan vi 

ibland ha lite olika syn”, menar de. Men det är undantagen, svåra 

fall där man är frustrerad, inte hittar rätt väg ur en svår situation för 

barn och familj. Sådana diskussioner förekommer, men man säger 

också att ”samarbetet har lett till att vi kompletterar varandra på ett 

annat sätt. Vi ser på olika aspekter.” Idag behöver de inte reda ut 

ansvarsfrågan mellan enheterna. Istället kan de koncentrera sig på 

familjen, säger de.  

Betyder samverkan i den lilla kommunen det-
samma som i den stora kommunen?  

Dessa två kommuner, en stor och en liten, har varit två goda exem-

pel på samverkan. I det här avsnittet ska vi se närmare på vad det är 

som gör att de intervjuade i dessa kommuner upplever att samver-

kan fungerar. Finns några gemensamma framgångsfaktorer? Och 

finns något som går att föra över till andra kommuner, eller är sam-

verkan beroende av den specifika lokala kontexten i dessa kommu-

ner? 

Om vi ser till i vilken grad samverkan har strukturerats är skillna-

derna stora. Kommunernas storlek skapar olika förutsättningar för 

samverkan. En liten kommun och små verksamheter innebär en 

naturlig närhet mellan personal och mellan personal och chefer. 

Medan storskaligheten innebär avstånd mellan enheter och hand-

läggare som med olika medel behöver överbryggas.  

Hur avgörande är småskaligheten för samverkan? Och hur mycket 

kan man reglera samverkan genom styrning och strukturer? Små-

skalighet ger naturliga förutsättningar för samverkan, men samver-

kan följer inte automatiskt med fysisk närhet och personkännedom, 
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vilket vi har kunnat se i den här studien. Samlokalisering och den 

lilla organisationen bidrar inte automatiskt till att samverkan blir 

mer fullödig. För att småskaligheten ska leda till samverkan – i 

bemärkelsen att olika professioner ”tillför sina specifika resurser 

kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemen-

samt har att utföra” (Boklund 1995:47) – krävs något mer. Och här 

ser vi likheter mellan de två kommunerna, likheter som möjligen är 

avgörande för att samverkan upplevs fungerande.  

I båda kommunerna har ledningen aktivt prioriterat samverkan. I 

den lilla kommunen genom aktiva chefer som tar ställning för sam-

verkan, helhetssyn och gemensamma lösningar även i förhållande 

till den politiska nivån. I den stora kommunen genom att skapa 

förutsättningar och rutiner som gör interaktion kring olika regel-

verk och budgetområden möjlig. Det leder t ex till att olika budget-

gränser inte i samma utsträckning utgör hinder för gemensamma 

lösningar, menar handläggarna. Det innebär inte att alla hinder går 

att överbrygga, det finns fortfarande områden där samverkan och 

strävan efter helhetslösningar hamnar i motsättning till befintliga 

lagar och regelverk. 

I båda kommunerna tycks det råda en hög grad av samsyn. Tidi-

gare i rapporten har vi sett hur fokusgruppsdeltagarna i de andra 

kommunerna har beskrivit hur bristande tillit, kunskap och förstå-

else för varandras ansvar, roller och förutsättningar förhindrar att 

samverkan kommer till stånd. Gemensamt för den lilla och den 

stora kommunen är att bristande tillit och kunskap om varandra inte 

som i övriga kommuner tycks stå i vägen för det som grupperna 

beskriver som målet med samverkan: att hjälpa individen. I båda 

kommunerna beskriver fokusgruppsdeltagarna upplevelsen att man 

kompletterar varandra, och tar kontakt med varandra för att gemen-

samt hitta bästa lösningen för klienten, inte för att bli av med ett 

ärende. 

Det tycks som att man på olika vägar inte längre behöver fokusera 

på gränsdragningsfrågor. Det sker genom den täta kontakten och 

personkännedomen som möjliggörs av småskaligheten i den lilla 

kommunen och den formaliserade samverkansmodellen där bl a 

ansvars- och budgetfrågor klargjorts i den stora kommunen. Det i 

sin tur tycks göra att man lättare kan vara kreativ och hålla klien-

tens behov i fokus. I båda kommunerna får man till stånd möten 

ansikte mot ansikte där man ”förhandlar” fram gemensamma lös-
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ningar och där samsyn gradvis utvecklas. Det förefaller som att 

dessa ökade kontakter leder till större tydlighet om vad som är möj-

ligt att samarbeta om, varför man ska göra det, och vad var och en 

kan bidra med. I och med det blir det också tydligare vad som sak-

nas i termer av insatser som svarar mot klienternas behov. Samver-

kan i de här två kommunerna tycks leda till en ökad förståelse för 

vad barnet och familjen kan behöva. Familjerna som söker stöd 

slipper hänvisas fram och tillbaka mellan verksamheterna. Det ver-

kar som att samverkan ökar fokus på klienten vilket också ökar 

förutsättningarna för att hitta rätt lösningar.  

Mycket talar för att den spontana samverkan som framför allt bärs 

av fysisk närhet och tät interaktion förutsätter småskalighet, och 

inte kan överföras till en annan kontext. Däremot, det man har upp-

nått genom den spontana samverkan – kontaktytor, kommunika-

tion, kunskap om varandra, enighet om att målet för samverkan är 

att ge individen bättre hjälp – kan åstadkommas även i stora orga-

nisationer genom att skapa förutsättningar för samverkan, vilket 

den stora kommunen ger exempel på.  

I nästa kapitel övergår vi nu till att se hur fokusgruppsmedlemmar-

na konkret resonerade om de två vinjetterna och vilka förutsätt-

ningar för samverkan som de såg i sin kommun. 
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Utredning, bedömning 

och insatser  
Vinjetterna erbjuder korta beskrivningar av barn i behov av social-

tjänstens stöd. I fokusgrupperna diskuteras därför hur de två fallen 

ska utredas, när och om man ska initiera ett samarbete mellan barn- 

och ungdomsenheten och enheten för personer med funktionsned-

sättning samt vilka insatser som anses vara aktuella. Genom att 

mycket konkret gå igenom vilka åtgärder som troligvis skulle vid-

tas om detta vore riktiga fall framkommer lokala rutiner för sam-

verkan och kunskaper om varandras verksamheter. Diskussionerna 

om utredning, bedömning och insatser vittnar om vilka tankar och 

idéer som styr verksamheterna.  

Det finns skillnader i hur LSS-handläggarna och socialsekreterarna 

diskuterar och argumenterar. Detta förklaras delvis av att de an-

vänder sig av olika lagar men också av att verksamheterna grundas 

i två olika rationaliteter. Detta får betydelse för vilka insatser som 

erbjuds, hur bedömningar om våld och utsatthet görs och dessutom 

för premisserna för samverkan. 

Föreslagna insatser pojke 3 år 

Den första vinjetten avser en treårig pojke med autism där hans 

ensamstående mamma ansöker om avlösarservice. De flesta LSS-

handläggare menar att avlösarservice är en rimlig insats i det här 

fallet och frågan uppstår om det kanske behövs mer stöd än det 

önskade, exempelvis kontaktfamilj. Det finns också förslag om att i 

högre grad aktivera det privata nätverket och framför allt pappan 

från såväl socialsekreterare som LSS-handläggare. 

Flera insatser är huvudsakligen till för att stötta mamman. Man 

diskuterar boendestöd, familjebehandlare eller, i en kommun, case 

manager. Någon funderar också på att mamman, trots att hon ver-

kar må ganska dåligt, har ett halvtidsarbete. Kan mer tid frigöras 

för henne genom att ansöka om vårdnadsbidrag undrar en LSS-

handläggare eller vara sjukskriven en period frågar en socialsekre-

terare. Bostadsanpassning föreslås av LSS-handläggare för att för-

hindra att pojken rymmer.  
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Andra föreslagna insatser vänder sig till pojken. En insats som fö-

reslås i samtliga kommuner av LSS-handläggarna är bolltäcke (ett 

täcke som fyllts med bollar och ger tyngd som ett hjälpmedel mot 

oro och sömnsvårigheter). En LSS-handläggare föreslår att pojken 

bör få sömnmedicin. I någon kommun dyker ett förslag från social-

sekreterarna om placering upp. 

Det kan också vara värt att notera att det finns information i vinjet-

ten som inte leder till diskussion eller särskilda insatser och det 

gäller mammans ekonomiska situation där ett akut vräkningshot 

föreligger. Gruppdeltagarna konstaterar att mamman är aktuell på 

ekonomiskt bistånd och således har en etablerad kontakt. Ytterli-

gare en bidragande orsak till att vräkningshotet inte leder till dis-

kussion kan vara att ingen av enheterna kan bistå med bostad. En 

socialsekreterare säger: ”Vräkningen har vi inget ansvar för”. Kon-

takter med ekonomiskt bistånd bör tas i samband med ett eventuellt 

tjänstemannamöte om helheten i familjen, men det är inte akut, 

menar en LSS-handläggare.  

Tabellen nedan visar de insatser som har föreslagits av LSS respek-

tive IFO. 

 

Förslag på insatser till pojke 3 år 

 

Insatser riktade till pojken 

 

Insatser riktade till mamman 

LSS IFO LSS IFO 

Bolltäcke Placering Individuell 

plan (LSS) 

Familjebehandlare 

Avlösarservice  Kontaktfamilj Case manager  Vårdnadsbidrag  

LSS kontaktperson   Boendestöd  

Kortidshem    

Sömnmedicin    

Bostadsanpassning     

Stödfamilj    
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Föreslagna insatser flicka 14 år 

Den andra vinjetten avser en 14-årig flicka med lindrig utveckl-

ingsstörning vars pappa ansöker om avlösarservice. I samtliga fo-

kusgrupper hävdas att avlösarservice är fel insats eftersom flickan 

är för gammal. Istället föreslås andra LSS-insatser såsom korttids-

vistelse, fritidstillsyn efter skolan och kolloverksamhet vilka är 

aktiviteter som riktas direkt till flickan. Insatserna antas gynna 

hennes utveckling samtidigt som de ska hålla henne borta från risk-

fyllda miljöer och ge henne möjlighet att vara i en anpassad miljö. 

Socialsekreterare föreslår också att fältassistenter kan informeras 

om att hålla ögonen på henne och att hon kan få en ungdomspeda-

gog. Andra, från båda enheterna, föreslår kontaktperson, och några 

socialsekreterare föreslår kontaktfamilj.  

Socialsekreterarna lägger fokus på om fler barn i den barnrika fa-

miljen behöver utredas och om en skyddsbedömning för flickan 

behöver göras. Risken för placering av flickan anses vara stor och 

flera socialsekreterare tar upp att kanske alla barnen behöver place-

ras: ”Kanske ska placera alla barn, man kan ju inte växa upp utan 

att ha en förälder!”.  Flera socialsekreterare och LSS-handläggare 

reagerar på att modern ligger apatisk och har fått insatser i hemmet 

så länge. ”Så småningom placering - professionella upprätthållare 

år ut och år in – det går ju inte”.  Flera socialsekreterare föreslår att 

familjebehandlare eller familjepedagog skulle tillsättas.   

Av vinjetten framgår också att pappan driver eget företag och har 

långa arbetsdagar från tio på morgonen till 21 på kvällen. Det förs 

många och långa resonemang om att pappan måste ändra sin ar-

betssituation för att föräldraskapet kräver detta. Hos många finns 

en upprördhet över att han inte redan har bytt arbete för att kunna 

ha mer tid tillsammans med sin familj. LSS-handläggarna säger sig 

ha svårare att ta upp detta till diskussion medan socialsekreterarna 

definitivt säger att de kommer att diskutera detta med fadern. I nå-

gon kommun dyker motiverande samtal upp som en metod att få 

fadern att ändra sig. I detta sammanhang hänvisas till föräldrabal-

ken men också till det faktum att han är gift och att makar har stort 

ansvar för varandra. Eftersom mamman i familjen är apatisk anses 

pappan behöva ta ett större ansvar.  

Mycket tid ägnas i grupperna åt att diskutera huruvida familjen får 

för många insatser. Var ska man dra gränsen för samhälleligt stöd i 
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en familj? ”Jag tycker man curlar pappa i det här. Man måste sätta 

press.” ”Låter lite som hemmahosaren är en skattebetalad barn-

vakt.” ”Finns inte på kartan med så här mycket stöd… Det finns 

gränser för hur mycket konstgjord andning man kan ha i en familj.” 

En enda socialsekreterare för fram ett motargument och säger att: 

”… ibland ser verkligheten ut så här. Föräldrar tvingas arbeta obe-

kväm arbetstid fastän det går ut över barnen.” Vinjetten om flickan 

väcker mycket oro om hennes situation men huvudsakligen är det 

föräldrarnas brister som diskuteras.  

Tabellen nedan visar de insatser som har föreslagits av LSS respek-

tive IFO. 

 

 

Förslag på insatser flicka 14 år 

 

Insatser riktade till flickan Insatser riktade till mamman 

 

Insatser riktade till pappan 

LSS IFO LSS IFO LSS IFO 

Ledsagning 

till fritidsakti-

vitet  

Kvalificerad 

kontaktperson 

(SoL) 

Case ma-

nager 

Avsluta insats (ta 

bort hemmahosa-

ren) 

Case ma-

nager 

Avsluta insats (ta 

bort hemmahosa-

ren) 

Kortidshem Placering  Boendestöd MI  Boendestöd MI 

Kontaktperson 

(LSS) 

Jourpatrull Hemtjänst Familjepedagog  Föräldrautbildning 

Avlösarservice Fältassistent   Familjebehandling  Familjepedagog 

Kontaktfamilj Kontaktfamilj     Familjebehandling 

Fritids Ungdomspedagog     KBT-terapeut 

Råd & stöd 

habilitering  

    Habiliteringen 

stödja 

Läger      Vårdnadsbidrag 
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Insatserna som inte finns… 

Det är anmärkningsvärt att flera av de insatser som föreslås i fo-

kusgrupperna inte kan beviljas av enheterna. Stödgrupper för unga 

tjejer i habiliteringens regi är exempel på sådana. Vårdnadsbidrag 

och bostadsanpassning (som förslås för att förhindra att pojken 

rymmer) är också insatser som söks separat och inte med stöd av 

LSS. På samma sätt ligger sömnmedicin utanför socialtjänstens 

befogenheter. 

Flera fokusgruppsdeltagare betonar att det ingår i deras uppdrag att 

informera om andra samhällsinstanser som kan ge stöd såsom För-

säkringskassan och Habiliteringen. Sådan information kan givetvis 

tyckas bra men kan också ifrågasättas då det framgår att familjen 

redan känner till detta. I vinjetten med den treårige pojken med 

autism är det uppenbart att pojken och hans mamma har kontakt 

med habiliteringen. När mamman då vänder sig till enheten för 

personer med funktionsnedsättning och ansöker om avlösning och 

istället får rådet att vända sig till habiliteringen så kan graden av 

stöd ifrågasättas. Tilltron till att andra aktörer ska ge stöd tycks 

orimligt hög i vissa diskussioner.  

Andra föreslagna insatser som socialtjänsten har mandat att besluta 

om finns i praktiken inte till hands i kommunerna. Det saknas ex-

empelvis familjebehandlare med funktionshinderkompetens vilket 

framkommer i flera kommuner. Samordnande insatser som stöd till 

föräldrar, exempelvis case manager, saknas också. I någon kom-

mun framkommer av diskussionen att det finns personal som är 

utbildad i metoden, men att den inte används. Dessutom är det bara 

en person i fokusgruppen som känner till att kommunen har till-

gång till metoden.  

Flera av de insatser som föreslås finns således att söka hos en an-

nan aktör eller finns i praktiken inte att tillgå i kommunen. 

Hur bedöms risker för våld och 

utsatthet? 
Båda vinjetterna handlar om ansökningar som är ställda till LSS, 

men i beskrivningarna framkommer även utsatta familjeförhållan-

den, bristande föräldraförmågor och svaga nätverk. I en av vinjet-
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terna har socialtjänsten varit inkopplad länge men flickan har inte 

insatser enligt LSS.  Det finns anledning till oro i båda vinjetterna. 

Hur hanteras den information som berör social problematik och 

vilka uppgifter i vinjetterna upplevs som varningstecken som med-

för att de två olika enheterna kontaktar varandra? 

I den vinjett som handlar om en treårig pojke med autism och ut-

vecklingsstörning beskriver mamman att hon är nära att kollapsa på 

grund av sömnbrist och sviktande hälsa. Av ansökan framgår att 

hon har psykisk ohälsa, är ensam vårdnadshavare och har ett svagt 

nätverk. Socialsekreterarna tar oron för kollaps allvarligare än LSS-

handläggarna. Det råder enighet bland LSS-handläggarna att 

mamman har ett stort avlastningsbehov och behöver stöd. Däremot 

finns olika uppfattningar om den här informationen aktualiserar en 

orosanmälan. I någon kommun tar man genast upp att hon är en-

samstående och därmed har större behov av avlastning. En annan 

kommun har rutiner för orosanmälan då föräldrarna befaras kol-

lapsa.  

En socialsekreterare reagerar på tanken att orosanmäla och menar 

att en ansökan om avlösning är ett tecken på att man inser sina be-

gränsningar och då ska man inte bli bemött med ett ifrågasättande 

av föräldraförmågan genom orosanmälan. LSS-handläggarna me-

nar att vinjetten beskriver en ganska vanlig situation. Svårigheter 

att sova, problem runt matsituationer och rymningsbenägenhet fö-

rekommer ofta i familjer där barnet har en funktionsnedsättning. 

LSS-handläggare möter många familjer där avlastningsbehovet är 

stort och där insatser för att ge föräldrarna återhämtning är tillräck-

liga. De hävdar också att andra professionella är involverade i vin-

jetten vilket motiverar dem att inte orosanmäla. De beskriver att 

pojken går på förskola och att mamman redan har en kontakt inom 

socialtjänsten genom försörjningsstöd.  

Socialsekreterarna tycks mer bekymrade över mammans beskriv-

ning av en nära förestående kollaps.  Någon betonar att det är vik-

tigt att agera omgående, att mammans uttalande är en allvarlig sig-

nal. Personen menar att det blir svårt för pojken om mamman blir 

inlagd och pappan är frånvarande. Riskerna är stora för att annat 

stöd omöjliggörs om mamman inte orkar med. Socialsekreterarna 

förknippar trötta föräldrar med risk, nämligen risk för att brista i 

föräldraförmåga, risk för misshandel osv. En socialsekreterare häv-
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dar att om hon träffade mamman skulle hon ställa frågan: ”Hur 

påverkar din hälsa din föräldraförmåga? Klarar du det här?”  

Skillnaderna i hur mammans sömnsvårigheter och utmattade till-

stånd tolkas kan på ett plan förklaras av yrkesgruppernas olika erfa-

renheter av föräldrar i behov av avlastning. Sömnsvårigheter är 

vanliga hos barn med funktionsnedsättning och LSS-handläggare 

möter ofta trötta föräldrar. Deras utgångspunkt är att föräldrarnas 

trötthet är orsakad av barnets funktionsnedsättning. En LSS-

handläggare tar kraftigt avstånd från att försöka reda mer i mam-

mans situation: ”Vad skulle jag göra med den informationen?”. 

Hennes argument är att insatser enligt LSS är en mycket liten del 

av allt stöd socialtjänsten kan erbjuda och därför behöver inte en-

heten för personer med funktionsnedsättning få all information om 

social problematik. 

I en kommun kommenteras pojkens benägenhet att rymma. Det är 

socialsekreterarna som tar upp detta som det mest akuta problemet 

och viktigt att åtgärda ur ett skyddsperspektiv. Från enheten för 

personer med funktionsnedsättning i samma kommun menar man 

att rymning är tämligen vanligt bland barn med funktionsnedsätt-

ning och informationen orsakar inte speciella åtgärder. I övrigt 

hävdar LSS-handläggarna att pojken är tre år och att föräldraansva-

ret därmed är stort.  

Även i vinjetten om den 14-åriga flickan finns information om ris-

ker för våld och utnyttjande. Det är pappan till flickan som oroar 

sig för att dottern är ute sent på kvällarna och att hon kan bli utnytt-

jad eftersom hon vistas i kretsar där det finns alkohol och droger. 

Här är riskerna uttalade i vinjetten.  

Bland handläggarna finns kunskap om att flickor med lindrig ut-

vecklingsstörning löper stor risk att utnyttjas, inte minst sexuellt. 

LSS-handläggarna kan säga att ”… våra barn är mer utsatta…”. 

Det finns också erfarenheter i kommunerna utifrån egna exempel 

där flickor med lindrig utvecklingsstörning har utnyttjats sexuellt. 
Man känner också till fall där flickor med lindrig utvecklingsstör-

ning klarat sig ganska bra i en trygg och socialt fungerande familj. 

De blir däremot oerhört sårbara i en svag familj. Det råder osäker-

het bland fokusgruppdeltagarna huruvida riskerna bottnar i flickans 

funktionsnedsättning eller orsakas av hennes uppväxtmiljö. Detta 

dilemma får betydelse för om det är enheten för personer med 
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funktionsnedsättning eller barn och unga som ska gå in med insat-

ser.  

Handläggarna påtalar också att det är extra svårt att upptäcka miss-

handel och övergrepp bland barn med funktionsnedsättning på 

grund av kommunikationssvårigheter och barnens eventuella svå-

righeter att veta vad som är rätt och fel. I vissa familjer kan föräld-

rarna också ha anställning som personlig assistent till sitt barn och 

någon tar upp problemet för ett barn att prata om brister eller över-

grepp då föräldern sitter med i rummet och kanske fungerar som 

tolk.
 
LSS-handläggarna talar också om svårigheten att bygga rela-

tioner till barnen eftersom de träffar dem så sällan. En LSS-

handläggare berättar: ”Jag gjorde hembesök igår. Jag är en tant som 

kommer två gånger om året. Inte öppnar de sig för mig… Och vad 

ska de säga om sin personal och om sina föräldrar?”. 

I diskussionerna om vinjetten är LSS-handläggarna tydliga med att 

de hade gjort en orosanmälan till IFO med hänvisning till att flick-

an vistas i olämpliga miljöer. Flera LSS-handläggare hävdar att 

deras lagrum inte innehåller några bra insatser för just den här pro-

blematiken. Dessutom hävdar de att problemet ligger i brister i för-

äldraförmågan och då är det barn och ungas ansvar. ”... man kan 

inte få en insats från LSS för att man brister i föräldraförmåga, utan 

då ska man utredas”. 

Socialsekreterarna förefaller vara mer observanta på akuta riskfak-

torer i vinjetterna, men tar också upp bristen på insatser, som t ex 

HVB-hem för ungdomar med utvecklingsstörning. LSS-

handläggarna tycks ha en generell kunskap om den ökade risk som 

barn med funktionsnedsättning har för att utsättas för övergrepp 

men menar att de inte har rätt insatser för detta. 

Föräldraförmåga och föräldra-

ansvar 
Något som framkommer i alla fokusgrupper, och som kan relateras 

till de två skilda lagarna, är distinktionen mellan föräldraansvar och 

föräldraförmåga. LSS-handläggarna utgår i sina resonemang från 

föräldraansvar och socialsekreterarna utreder föräldraförmåga. För-

äldraansvar, eller ”normalt föräldraansvar”, är ett begrepp som an-

vänds i utredningar inom LSS-området. Tanken är att oavsett om 
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föräldrar har ett barn med funktionsnedsättning eller inte, finns ett 

föräldraansvar enligt föräldrabalken (6 kap 1§). Vårdnadshavaren 

ansvarar för barnets personliga förhållande och för att barns behov 

blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga om-

ständigheter. Föräldraansvaret kan beskrivas som den omvårdnad 

och omsorg som alla barn bör få av sina föräldrar. Det innebär att 

föräldrar har ett större omvårdnadsansvar för yngre barn än äldre. 

Det finns en medvetenhet hos lagstiftaren att barn med funktions-

nedsättningar kan kräva större insatser än ett barn utan funktions-

nedsättning och därför kan föräldrarna stöttas med insatser enligt 

LSS. Det är exempelvis gemensamt för alla ettåringar att behöva 

mycket stöd vid matsituationer och matningshjälp. Därför beviljas 

sällan föräldrar till ettåringar med funktionsnedsättning stöd enligt 

LSS till just detta.  En funktionsnedsättning kan dock medföra att 

även en tioåring behöver matas. Detta betecknas då som ett hjälp-

behov som går ”utöver ett normalt föräldraansvar” och då kan en 

LSS-insats beviljas. Begreppet normalt föräldraansvar har ingen 

given definition och preciseringar sker genom domar. 

Normalt föräldraansvar är alltså vad en förälder i allmänhet bör 

klara av i fråga om omsorg och omvårdnad. Det kan liknas vid ett 

slags standardansvar för vad det innebär att vara förälder. LSS-

handläggarna gör en bedömning av vad som anses ingå i föräldra-

ansvaret och vad som anses gå utöver. Beslutet grundar sig alltså 

inte på en bedömning av vad just den enskilde föräldern som ansö-

ker om en LSS-insats för sitt barn faktiskt klarar av utan på vad en 

”normal” förälder bör klara av.  

När vinjetterna diskuteras går LSS-handläggarna in med frågor 

såsom: ”Vad i hans funktionsnedsättning går utöver föräldraansva-

ret då han bara är tre år gammal” eller ”Vad skapar merjobb för 

föräldrarna på grund av funktionsnedsättningen?” De understryker 

att de inte utreder föräldraförmåga utan det extra arbete som funk-

tionsnedsättningen medför. 

Frågan som funktionshinderförbund och föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning ställer är vad ett ”normalt föräldraansvar” 

innebär i en situation som föräldrarna upplever som tämligen unik 

(Engwall 2013). Det finns också en medvetenhet hos de LSS-

handläggare vi mött att det ofta krävs mer av en förälder till ett 

barn med funktionsnedsättning jämfört med andra barn. ”Det krävs 
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god föräldraförmåga för att kunna verkställa insatser: man ska pla-

nera, boka, ha en åsikt osv.”  

Vad innebär då föräldraförmåga? Socialsekreterarna utreder föräld-

raförmåga utifrån handläggningsstödet BBIC ”Barns behov i cent-

rum”. Det ska ge en struktur för handläggning, genomförande och 

uppföljning och brukar illustreras i form av en triangel. I centrum 

står barnets behov och triangelns sidor utgörs av Barnets utveck-

ling, Föräldrarnas förmåga och faktorer i Familj och miljö. Det 

enskilda barnets behov bedöms utifrån så kallade områden och del-

områden som bygger på utvecklingsekologiska teorier om att barns 

utveckling sker i ett socialt system på flera nivåer.  

Det är samspelet mellan föräldrarnas förmåga, barnets utveckling 

och familj och miljöfaktorer som beskrivs påverka hur väl barns 

behov tillgodoses. För att fördjupa bedömningen lyfts särskilt vik-

tiga delområden fram, som utgår från risk-och skyddsfaktorer för 

utveckling av psykosocial problematik och signaler på att barn kan 

fara illa (Socialstyrelsen 2015).  

Utifrån det enskilda barnets behov utreds hur föräldrarna kan mot-

svara dessa. Föräldrarnas förmåga i BBIC delas in i fyra områden; 

grundläggande omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig 

tillgänglighet och säkerhet. Exempelvis beskrivs området grund-

läggande omsorg innehålla delområdena vardagsrutiner och ansvar. 

Området stimulans och vägledning innehåller delområdena stimu-

lans och engagemang samt vägledning och uppfostringsstrategier. 

Området känslomässig tillgänglighet innehåller delområdena stabi-

litet i kontakt, känslomässig reglering och skydd samt känslomäss-

igt stöd. Det sista området säkerhet innehåller delområdena skydd 

mot fysiskt och psykiskt våld, skydd mot att bevittna och uppleva 

allvarliga konflikter eller våld mellan vuxna, skydd mot sexuella 

övergrepp och mot sexuell exploatering samt skydd mot utnytt-

jande.  

LSS-handläggarna framhåller att de inte utreder föräldraförmåga, 

ändå är det just brister i föräldraförmåga som föranleder orosanmä-

lan eller att barn- och ungdomsenheten kopplas in efter samtycke 

från föräldrarna. Insikten om att föräldrar inte klarar av att verk-

ställa LSS-insatser kan vara en orsak till att LSS-handläggare an-

mäler till utredningsgruppen. En LSS-handläggare säger att hon gör 

orosanmälan: ”… då man märker att föräldrar inte kan styra upp 
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insats eller är taskiga mot barnet…”. Det finns också erfarenhet 

bland LSS-handläggarna att den avlastning som LSS-insatser inne-

bär inte räcker till för att bringa ordning och struktur i en socialt 

utsatt familj.  

Ett problem både för socialsekreterare och LSS-handläggare är att 

kunna skilja på vilka problem som orsakas av barnets funktions-

nedsättning och vilka som grundar sig i familjens sociala problema-

tik. Föräldrarnas förmåga att bemöta barnet med funktionsnedsätt-

ning och strukturera vardagen påverkar också hur barnet agerar. 

Såsom en LSS-handläggare säger: ”Funktionsnedsättningen skulle 

kanske inte visat sig på samma sätt om det varit en fungerande fa-

milj.”   

Föräldraförmåga och föräldraansvar har inga tydliga definitioner 

men i fokusgruppernas diskussioner blir föräldraansvar bland annat 

liktydigt med att vara närvarande med barnen, sköta hushållsarbete 

och finnas tillgängliga för barnen. Från funktionshindersidan finns 

också synsättet att föräldrar inte ska tas ifrån möjligheterna att ut-

öva föräldraförmåga. Ett sådant resonemang medför att hemtjänst 

utesluts som insats i vinjetten där mamman beskrivs som apatisk: 

”Det är sällan aktuellt med hemtjänst i sådana här fall på grund av 

makarnas gemensamma ansvar. De behöver ju fungera som föräld-

rar. Varför ska man komma hem och städa hos vuxna personer? 

Pappan kanske kunde gå ner i arbetstid?”  

Att själv utföra hushållsarbete är aktiviteter som får stort utrymme 

inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Forskaren Sara 

Erlandsson (2014) talar om en diskurs för äldre som handlar om att 

”bevara” medan motsvarande diskurs för personer med funktions-

nedsättning handlar om att ”förändra”. Hon skriver:  

För personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsätt-

ning innebär hjälp en utveckling av olika förmågor som bara blir 

möjlig genom dennes aktiva deltagande i olika sammanhang. 

Det krävs helt enkelt att hjälpmottagaren själv utför vissa mo-

ment för att hjälp ska bli hjälp. 

Någon enstaka socialsekreterare nämner avlastning av hushållsar-

bete genom hemtjänst som en möjlig strategi för att ge möjligheter 

för föräldrarna att vara närvarande i sitt föräldraskap. En annan 

socialsekreterare föreslår att mamman till den treårige pojken kan 
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vara sjukskriven istället för att sköta sitt deltidsarbete för att orka 

med sin arbetssamma vardag. 

Diskussionen om föräldraförmåga och föräldraansvar är ett åter-

kommande tema i alla fokusgrupper. 

Olika rationaliteter mellan enhet-

erna 
I fokusgrupperna diskuterade socialsekreterarna tillvägagångssätt 

för utredningen medan LSS-handläggarna lade mer vikt vid vilka 

insatser som kan sättas in. Detta kan förklaras av att lagstiftningen 

utgår från olika rationaliteter. Man skulle kunna uttrycka det som 

att LSS-handläggare utgår från en rättighetsdiskurs medan social-

sekreterarna utgår från en behovs- och avvikelsediskurs. 

Rättigheter i juridiska sammanhang förutsätter att de finns precise-

rade i lag, att de är utkrävbara och att det finns resurser för ända-

målet. Den enskilde ska också ha möjlighet att överklaga. En rät-

tighet innebär således att det ska finnas en möjlighet att tillgodose 

behoven. LSS är just en sådan rättighetslagstiftning till skillnad 

från SoL som är en ramlag med vagt formulerade handlingsregler 

(Hydén 2001). I en sådan lag anges inte tydligt vad som ska göras 

eller vilken typ av insats som ska vidtas i olika situationer. 

I Föräldrabalken (FB) regleras förhållandena mellan föräldrar och 

barn. Där stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god 

fostran. Av motiven i lagen framgår att det är minst lika viktigt att 

barn får såväl sina psykiska som materiella behov tillgodosedda.  I 

en utredning om ett barn som riskerar att fara illa ska det klarläggas 

om barnets behov tillgodoses och om barnet är skyddat.  En sådan 

utredning utgår från behovsdiskursen.  

Gunvor Andersson och Anna Hollander (2000) för ett resonemang 

om skillnader mellan barns behov och barns rätt. De pekar på att 

när begreppet behov används inom den sociala barnavården tolkas 

det oftast som om barn har oomstridda, väldefinierade behov som 

framförallt föräldrar bör tillgodose. Om föräldrarna inte kan eller 

förmår det har samhället genom socialtjänsten skyldighet att inter-

venera och bistå i den uppgiften eller om det bedöms nödvändigt, 

flytta barnen hemifrån. I barnavården associeras ofta bristande 
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förmåga att tillgodose barnets behov med risker – om barnets be-

hov inte tillgodoses i hemmet kan barns hälsa och utveckling ska-

das. Frågan om när behov blir tillräckligt väl tillgodosedda och var 

gränsen går för att samhället ska träda in och ta över vården är en 

svår fråga att ta ställning till. Författarna menar att synen på barns 

behov är kopplad till synen på barn, familj och till värderingar om 

samhällets välfärdsambition. Svårigheten med att ange bestämda 

kriterier för behov gör att bedömningen i första hand blir en 

granskning av hemmet och föräldrarna. Här kopplas barnets behov 

till om det finns brister i föräldraförmågan.  De pekar också på att 

om man betraktar behov alltför relativt och subjektivt är de också 

svåra att tillgodose och de blir därmed svåra att se som rättigheter.  

Den sociala barnavården inom IFO bygger på diskursen om sociala 

problem och det avvikande. Man sätter utredningen i fokus och ser 

på möjligheten att åstadkomma ett förändringsarbete. Det innebär 

att själva arbetet med utredning och insatser strävar efter att skapa 

förändring hos människor som karakteriseras som sociala problem-

bärare (Egelund & Jakobsen, 2006) det vill säga omforma identite-

ter för att möjliggöra en önskvärd utveckling (Börjesson, Palmblad 

& Wahl 2005). De relativt få insatser som socialsekreterarna disku-

terade och som då framförallt riktade sig till de vuxna är exempel 

på denna förändrings- och behovsdiskurs. Fokus i arbetet blir just 

utredningen av om barnens behov är tillräckligt väl tillgodosedda 

och inte rätten till insatser. Eftersom sådana bedömningar är svåra 

att göra och i hög grad normativa kommer fokus att ligga på föräld-

rars förändringspotential.  

Man kan säga att vårt barnavårdsystem styrt av socialtjänstlagen, 

en lag byggd på frivillighet, har en tydlig familjestödsorientering. 

Problem för barn och unga ses främst som ett uttryck för svårighet-

er i familjen, som är möjliga att förebygga och behandla (Anders-

son & Sallnäs 2012). Det riskerar att få till följd att de vuxna kom-

mer mer i fokus än barnet, eftersom behovet av att uppnå en sam-

arbetsallians med föräldrarna är centralt. Det är först när föräldrar 

inte samtycker till insatser som anses behövliga som man kan till-

lämpa tvång (LVU). Familjestödsorienteringen visar sig i BBIC 

som verksamhetssystem och innebär att barn betraktas utifrån de 

olika system de ingår i (Socialstyrelsen 2015). Även de vanligast 

föreslagna insatserna som familjebehandling/familjepedagog utgår 

från ett systemteoretiskt synsätt och har fått ett stort genomslag 
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inom barn- och ungdomsvården, under begrepp som familjebe-

handling, familjearbete, familjepedagogiskt arbete, hemma-hos-

arbete med familjer, systemisk familjeterapi et cetera (Östberg 

2015). Det är också sådana insatser som framförallt föreslås av 

socialsekreterarna. Insatser direkt riktade till barnet kommer först 

fram när situationen bedöms som så allvarlig att den kraftigt inter-

venerande insatsen placering i dygnsvård tas upp.  

Även LSS har ett familjeperspektiv. Barnets och barnets familjs 

intressen beskrivs i LSS som samstämmiga (Socialstyrelsen 2014). 

Vissa insatser har ett dubbelt syfte där det å ena sidan handlar om 

avlastning för föräldrar och å andra sidan ger barnet möjlighet till 

miljöombyte och skapa självständighet. Det gäller exempelvis av-

lösarservice, korttidsvistelse och kontaktfamilj. Här kan situationer 

uppstå där barnen själva skulle föredra att vara hemma med sina 

föräldrar medan föräldrarna hävdar att de har behov av egen tid (jfr 

Engwall 2013).  

I fokusgrupperna tydliggörs en skillnad i synen på insatser mellan 

enheten för barn och ungdom och enheten för personer med funk-

tionsnedsättning. Barn och ungdom strävar efter kortare insatser 

som ska leda till förändring. Socialtjänsten kan inte/bör inte finnas i 

människors liv under längre perioder. En sådan syn hänger samman 

med en behandlingsdiskurs som utgår från den medicinska tanken 

om utredning-diagnos-behandling-bot (Egelund 1997). På IFO tän-

ker man ”förändring, genomförandeplan, en rörelse framåt.” Det 

har också att göra med den socialpolitiska förskjutningen av ansvar 

till det privata och familjen och ett ökat fokus på resultat och tids-

begränsade insatser. Den ökade betoningen på det individuella an-

svaret (fadern ska gå ner i arbetstid och bli en ansvarsfull förälder) 

i kombination med budgettänkande framgår också.  

Enheten för personer med funktionsnedsättning däremot arbetar 

oftast med livslånga funktionsnedsättningar som medför att olika 

former av stöd kommer att behövas livet igenom. LSS-

handläggarna tänker i självständighetstermer och att stödet kommer 

att se olika ut under olika perioder i livet.  

Kollisionen i tankesätt framkommer exempelvis vid diskussioner 

om familjebehandling. Alla ser fördelar med att en familj där någon 

har funktionsnedsättning kan få familjebehandling. Enheten för 

personer med funktionsnedsättning saknar dock en sådan insats att 
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erbjuda medan IFO saknar familjebehandlare med funktionshin-

derkunskap. I de fall som beskrivs i vinjetterna är det troligt att 

familjebehandlarna behöver återkomma under hela barndomen för 

att ge åldersadekvata råd allteftersom barnen växer upp vilket rim-

mar illa med tidsbegränsade och resultatdrivna insatser. 

Kunskapen om lagarnas olikheter och att arbetet bedrivs enligt 

olika rationaliteter får betydelse för förutsättningarna att samverka. 
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Sammanfattning och 

diskussion 
I den här studien står samverkan avseende barn med funktionsned-

sättning som lever i familjer med sociala problem i fokus. Studien 

handlar om socialtjänstens förmåga att stödja barn med funktions-

nedsättning som har behov av stöd både från Individ- och familje-

omsorgens barn- och ungdomsenheter och enheter för personer 

med funktionsnedsättning. Studien utgår från tidigare forskning 

och professionellas erfarenheter som pekar på att samverkan kan 

vara svårt. Samverkansproblemen bekräftas också i denna studie.  

Sociala verksamheter kräver stora inslag av situationsanpassning. 

För de professionella inom Individ- och familjeomsorgens barn- 

och ungdomsenheter och enheter för personer med funktionsned-

sättning handlar arbetet om att kunna hantera situationer som kan 

se mycket olika ut beroende på att de möter individer som är olika, 

med olika förutsättningar och problem. Resultatet för klienten beror 

i hög grad på vilken förmåga de professionella har att anpassa sitt 

agerande till den specifika situationen, att möta klienten på rätt sätt 

och med rätt åtgärder (Grell m fl. 2016; Svensson m fl. 2008).  

Vår studie visar att det är många faktorer som påverkar barnens 

möjligheter att få det stöd och den hjälp de behöver. De profession-

ella agerar inom vissa ramar. I den lokala praktiken måste de för-

hålla sig till olika faktorer som påverkar det egna handlingsutrym-

met och förutsättningarna för att samverka. I rapporten har vi tagit 

upp några av dem, t ex lagstiftning, ekonomi och administrativa 

indelningar, kunskaps- och förklaringsmodeller, normer och praxis, 

liksom ansvar och befogenheter. För de professionella innebär det 

att balansera mellan många olika värden (Fernler 2012).  

Det yttersta syftet med den samverkan som berörs i den här studien 

är att parterna gemensamt ska kunna ge barn med funktionsned-

sättning den hjälp och stöd de behöver. Vi kan konstatera att det 

funnits en önskan och vilja att samverka i de två vinjetter som fo-

kusgrupperna fått ta del av, men vi har också sett att det inte alltid 

varit självklart att ta kontakt med varandra.  
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De erfarenheter som togs upp i intervjuerna visar en stor spännvidd 

både vad gäller svårigheter och möjligheter. I vissa kommuner fö-

refaller hindren mycket stora och sätter i det närmaste stopp för ett 

smidigt samarbete kring ärenden där någon av enheterna ser behov 

av samarbete. I andra kommuner beskrivs vissa hinder, men att 

man hittat vägar att trots det samarbeta, antingen informellt eller 

mer eller mindre formaliserat.  

En lång rad hinder i fråga om samverkan kan listas. I fokusgrup-

perna framkommer att det ofta saknas ett aktivt ställningstagande 

från olika ledningsnivåer för samverkan. Även om det finns över-

enskommelser om samverkan så tycks de inte skapa reella förut-

sättningar för att samverka. I diskussionerna beskrivs motsägelse-

fulla signaler vad gäller samverkan. I flera grupper tar man upp det 

man upplever som en motsättning mellan samverkan och ekonomi. 

Samverkan sker utifrån ekonomiska överväganden, inte behov, 

vilket leder till resonemang om vems ansvar ett ärende är och att 

man försöker ”kuppa in” eller skjuta över ärenden (och kostnader) 

på varandra istället för att finna gemensamma lösningar. 

I vissa kommuner finns fora för ärenden där båda parter bör vara 

involverade, i andra uppger man att det finns en önskan och ambit-

ion att skapa detta utrymme. Likväl tycks det finnas svårigheter att 

få till stånd återkommande formaliserade träffar i flera kommuner. 

Det förekommer exempel på att sådana initiativ startats men blivit 

kortvariga eller att de runnit ut i sanden.   

Fokusgruppsdeltagarna beskriver hur bristande kunskap och förstå-

else för varandras uppdrag och lagutrymme förhindrar samverkan. 

Okunskap kan även skapa orealistiska förväntningar och misstro. 

Av fokusgrupperna framgår också att samverkan i hög utsträckning 

förefaller vara personbunden. Att förlita sig på personkännedom 

gör samverkan sårbar. Personkännedom är en färskvara, och när 

personal man haft kontakt med slutar försvinner också en väg in i 

den andra organisationen.  

En stor del av dessa hinder kan härledas till att det saknas grund-

läggande förutsättningar för att samverka. Forskning har pekat på 

att då strukturella förutsättningar, styrning och tydliga mål för 

samverkan är bristfällig tenderar samverkan att bli personbunden 

och kortvarig (Danermark 2000, Myndigheten för skolutveckling m 
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fl 2007). Detta samband är märkbart i fokusgrupperna där såväl 

styrning som struktur för samverkan många gånger är svag.  

Men det finns också undantag, två kommuner där fokusgrupperna 

upplever att samverkan fungerar bra. De framgångsfaktorer som 

framkommer är på många sätt en avspegling av de hinder som ta-

gits upp i samband med beskrivningen av svårigheterna att få till 

stånd samverkan. I båda kommunerna prioriterar ledningen aktivt 

samverkan, och ser på olika sätt till att möjliggöra gemensamma 

ekonomiska lösningar. Här betonas tillit och kunskap om varandras 

arbete, gemensam information till föräldrar och lätta kontaktvägar 

för att kunna fråga varandra om råd. Gemensamt är också att per-

sonella faktorer och professionella gränser inte på samma sätt tycks 

stå i vägen för det som grupperna beskriver som målet med sam-

verkan: att hjälpa individen. I båda kommunerna beskriver fokus-

gruppsdeltagarna upplevelsen att man kompletterar varandra, och 

tar kontakt med varandra för att gemensamt hitta bästa lösningen 

för klienten, inte för att bli av med ett ärende. På olika vägar har 

man skapat förutsättningar för att överbrygga hinder för samver-

kan: Genom den täta naturliga kontakten och personkännedom som 

möjliggörs av småskaligheten i den lilla kommunen, och den for-

maliserade samverkansmodellen i den stora kommunen, där bl a 

ansvars- och budgetfrågor klargjorts liksom återkommande insatser 

för att öka kunskapen om varandras verksamheter genomförts. Det 

har bidragit till att man inte längre behöver fokusera på gränsdrag-

ningsfrågor. Det i sin tur tycks göra att man lättare kan vara kreativ 

och hålla klientens behov i centrum.  

Utifrån fokusgruppsdiskussionerna förefaller det som att de ökade 

kontakterna mellan enheterna för barn och unga respektive perso-

ner med funktionsnedsättning leder till större tydlighet om vad som 

är möjligt att samarbeta om, varför man ska göra det och vad var 

och en kan bidra med. Det blir också tydligare vad som saknas i 

termer av insatser som svarar mot behov. Ett upparbetat samarbete 

som bygger på god kännedom om varandra och rutiner för när och 

hur man samverkar ger en bättre helhetsbild och stimulerar gemen-

samma diskussioner om möjliga lösningar. Därmed ökar också 

kvaliteten på insatser och stöd. Men samverkan i sig löser inte alla 

svårigheter när det gäller att utforma hjälp och stöd som svarar mot 

de behov som barnen i denna studie har. Samverkan löser till ex-

empel inte avsaknaden av adekvata insatser och resursbrist. Det 
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framkommer även av diskussionerna att vissa av de lösningar som 

klienterna har behov av inte heller är förenliga med befintliga re-

gelverk. 

Olika rationaliteter och status 
Fokusgruppsintervjuerna har också givit vid handen de olika rat-

ionaliteter som verksamheterna styrs av. IFO präglas av en tilltro 

till tidsbegränsade insatser som ska leda till förändring och en be-

toning på det individuella ansvaret. I fråga om problem runt barn 

fokuseras på föräldrarna som samarbetspartners. Det blir således 

viktigt att skapa bra relationer till föräldrarna. Det svenska syste-

met brukar betecknas som familjestödjande till skillnad från barn-

skyddsorienterat (Andersson & Sallnäs 2012). Alliansen mellan 

socialarbetare och föräldrar som syftar till ett förändringsarbete kan 

riskera att fokus på barnets bästa tappas bort (Leviner 2012). 

Enheten för personer med funktionsnedsättning drivs av en annan 

rationalitet eftersom funktionsnedsättningen oftast inte försvinner 

men kommer att skapa olika behov vid olika åldrar. LSS-insatser 

kan således vara livslånga. På så sätt ses insatserna i ett längre per-

spektiv. Betydelsen av att involvera föräldrarna och stötta föräld-

rarna är dock viktigt även här. Flera av insatserna i LSS syftar både 

till avlastning för föräldrarna och självständighet för barnet. Sam-

arbetet med föräldrarna är viktigt också för LSS-handläggarna vil-

ket resulterar i att handläggarna inte i onödan ifrågasätter föräldra-

förmågan. 

Olikheterna mellan verksamheterna avspeglas också i diskussion-

erna om insatser, det vill säga tidsbegränsande eller livslånga, för-

ändringsinriktade eller kompenserande. LSS styrs av de tio insatser 

som lagen erbjuder medan SoL ger fler möjligheter. Förslagen på 

insatser som ges i fokusgrupperna är många och riktar sig till såväl 

barn som förälder. Vid närmare granskning visar det sig dock att 

flera av de insatser som föreslås inte finns i den aktuella kommu-

nen. Den insatskatalog som kommunen har matchar inte de av 

handläggarna definierade behoven hos klienterna. I diskussionerna 

framträder också en hög tilltro till att andra samhälleliga aktörer 

såsom Habilitering eller Försäkringskassa ska stötta familjerna. 

Ansvaret för stöd hänvisas ibland även till andra samhälleliga aktö-

rer. 
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Enheterna kämpar också med olika status i allmänhetens ögon. Det 

finns en medvetenhet hos socialarbetarna att för många föräldrar är 

det stor skillnad att söka stöd enligt LSS jämfört med att söka hjälp 

från ”socialen”. Att få stöd från IFO uppfattas ofta som mer stig-

matiserande än att få stöd enligt LSS. Socialarbetarna själva upp-

fattar också enheten för personer med funktionsnedsättning som 

fristående från socialtjänsten. I samtalen talar de inte om LSS som 

en del av socialtjänsten utan LSS-handläggarna talar om att ”an-

mäla till socialtjänsten”. Språkligt upprätthålls således gränser mel-

lan enheten för personer med funktionsnedsättning och övrig soci-

altjänst. 

Barnet i fokus? 
Utgångspunkten för den här studien om samverkan har varit två 

vinjetter om barn med funktionsnedsättning. Syftet med samverkan 

i dessa fall är att de två barnen ska få det stöd och den hjälp de be-

höver. Vi vill därför föra tillbaka diskussionen till barnen och sätta 

dem i fokus. Vad kan det betyda för det enskilda barnet att samver-

kan fungerar?  

Båda vinjetterna handlar om familjer där stressnivån är hög och det 

sociala nätverket svagt. Barnen med funktionsnedsättning i dessa 

vinjetter ställer höga krav på föräldrarnas närvaro, tillsyn och om-

sorg. Utifrån forskning vet vi att risken för barn med funktionsned-

sättning att utsättas för misshandel och övergrepp är större än för 

andra barn (Svedin, Jonsson & Landberg 2016, Svensson 2013, 

Taylor m fl 2014). Forskning bekräftar att unga personer med 

funktionsnedsättning löper högre risk att utsättas för våld, sexuella 

övergrepp och utnyttjande än andra barn (Reiter, S., Bryen, D.N. & 

I. Schachar 2007, Kuosmanen och Starke 2011). Det finns dessu-

tom en stor risk att föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

upplever stress. Stressen kan i sin tur framkalla psykisk ohälsa 

såsom utmattning eller depression (Broberg m fl 2014). Deprime-

rade och stressade föräldrar är mindre lyhörda för barnens signaler 

och kommunicerar mindre med dem vilket ger sämre förutsättning-

ar för barnens utveckling (Broberg m fl 2014). Studier har visat att 

föräldrar till barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning i 

större utsträckning än andra föräldrar har egna hälsoproblem som 

stress, belastningssmärtor, sömnproblem och/eller utbrändhet. 
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Dessutom har de ofta lägre levnadsstandard än andra föräldrar. De 

är oftare sjukskrivna och arbetar mer deltid och det finns fler en-

samstående föräldrar i denna grupp (Svensson 2013).  

Mot bakgrund av den omfattande forskning som tydligt pekar på 

den utsatthet som barn med funktionsnedsättning befinner sig i 

borde incitamenten till att samverka mellan enheten för barn och 

ungdom och enheten för personer med funktionsnedsättning vara 

mycket starka. Som tidigare beskrivits finns en tradition i svensk 

socialtjänst att knyta allianser med föräldrarna för att få till stånd 

ett förändringsarbete runt barnet. Många föreslagna insatser avse-

ende vinjetterna riktar sig också till föräldrarna. Vad händer då med 

barnen i dessa vinjetter?  

Både SoL och LSS har ett explicit barnperspektiv. I lagarna står att 

när åtgärder rör barn ska barnets bästa beaktas (1993:387 6a§, 

2001:453 2§). Dessutom ska barnet få relevant information och ges 

möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (1993:387 8§, 

2001:453 11 kap. 10§).  

Båda lagstiftningarna framhåller att barn ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter, men detta diskuteras inte alls i fokusgrupper-

na. Mot bakgrund av flickans ålder (14 år) och funktionsnedsätt-

ning (lindrig utvecklingsstörning) är det anmärkningsvärt att ingen 

fokusgruppdeltagare säger sig vilja prata med flickan själv. Det är 

heller ingen som nämner att de har som rutin att informera eller 

hämta information från ungdomar (vilket kanske finns trots att det 

inte anges). Pojken är bara tre år vilket givetvis gör det svårare, 

men inte omöjligt, att kommunicera. Ett barnperspektiv i betydel-

sen att lyssna på barnets egna utsagor diskuteras inte.  

Däremot lyfter flera LSS-handläggare syskonperspektivet i LSS. 

Diskussionen handlar om att LSS-handläggarna tar hänsyn till sys-

kon till barn med funktionsnedsättning och deras behov av att ex-

empelvis ha egen tid med föräldrar eller några dagar utan person-

liga assistenter i hemmet. Syskonaspekten av ett barnperspektiv har 

understrukits i Socialstyrelsens skrifter och tycks ha fått fäste. Sys-

konaspekten aktualiseras även i vinjetten om den 14-åriga flickan. I 

det fallet är det socialsekreterarna som anser att utredningar måste 

öppnas på alla barn. Någon bekymrar sig också för det äldre sysko-

net och hur mycket ansvar det tvingas ta.  
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Indirekt berörs samtal med barn med funktionsnedsättning i några 

fokusgrupper och då är det svårigheterna att kommunicera som 

lyfts fram. LSS-handläggarna betonar tidsbristen som gör det svårt 

att skapa relationer till barnen. Socialsekreterarna lyfter istället 

fram problem att kommunicera då de inte behärskar kommunika-

tionshjälpmedel. Andra problem som nämns är barnens svårigheter 

att tolka övergrepp som övergrepp och deras stora beroende av sina 

föräldrar då dessa ibland arbetar som personliga assistenter (jfr 

Socialstyrelsen 2014). 

Gruppdeltagarna uttrycker en medvetenhet om att detta är en utsatt 

grupp barn med överrisker avseende våld och utnyttjande och att de 

ofta har svårt att kommunicera. Samtidigt konstateras, ur ett hård-

draget perspektiv, att LSS-handläggarna träffar barnen alltför sällan 

för att kunna skapa förtroendefulla relationer och att de inte har 

ansvar för att utreda föräldraförmåga. Medan socialsekreterarna 

som har i uppgift att utreda föräldraförmåga inte alltid har kunskap 

om att uppdraget inkluderar även barn med funktionsnedsättning 

som har LSS-insatser. Dessutom påpekar de att de inte har kun-

skaper att kommunicera med hjälpmedel. Detta, i kombination med 

det dilemma som både LSS-handläggare och socialsekreterare 

måste hantera avseende relationen till föräldrarna där ett ifrågasät-

tande av föräldraförmåga kan riskera samarbetet, medför en ytterst 

utsatt position för barnen. 

Behovet av samverkan mellan enheten för personer med funktions-

nedsättning och barn och unga är därför av stor vikt. I rapporten 

framkommer några lösningar och goda exempel. Utifrån studiens 

resultat behöver frågan ställas om de mest skyddslösa barnen, de 

som har egna funktionsnedsättningar och som lever med föräldrar 

som har sociala problem, får det stöd och skydd de behöver idag?   
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Arbetsmaterial 
Exempel på hur studiens resultat kan användas 
i den praktiska verksamheten 

Hur kan socialtjänsten förstärka sin förmåga att stödja och skydda 

de barn som har funktionsnedsättningar och lever med föräldrar 

som har sociala problem?  

Den här rapporten ringar in ett antal utvecklingsområden och di-

lemman. I rapporten framkommer också exempel på lösningar och 

goda exempel. I det här avslutande kapitlet försöker vi konkretisera 

hur rapportens resultat kan användas för att utveckla arbetet i den 

egna verksamheten. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. De tre första 

är de teman som vi berör i rapporten:  

 Samverkan 

 Barnet i fokus 

 Olika perspektiv och rationaliteter 

Till varje avsnitt finns diskussionsfrågor. 

Det fjärde och avslutande avsnittet utgörs av de två vinjetter som 

studien utgått från, med efterföljande diskussionsfrågor. 

 

 

Samverkan 
 

 

En vanlig definition av samverkan är att olika profession-

er ”tillför sina specifika resurser kompetenser och/eller 

kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att ut-

föra” (Boklund 1995:47) 

 

En stor del av de samarbetssvårigheter som beskrivits i studien kan 

härledas till att det saknas förutsättningar för att samverka. I den 

här rapporten har vi lyft fram tre grundläggande förutsättningar för 

samverkan: styrning, struktur och samsyn. 
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De tre delarna kan inte separeras från varandra utan förutsätter och 

griper in i varandra.  

Tabellerna nedan beskriver de tre förutsättningarna, och ger exem-

pel från studien på hinder kopplade till respektive förutsättning. 

Tabellen kan användas som en checklista för att ringa in styrkor 

och svagheter i förutsättningarna för samverkan mellan de verk-

samheter som är aktuella för samverkan.  
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Tre grundläggande förutsättningar för samverkan: 

1. STYRNING 

 

 

Styrning innebär 

engagemang och 

tydlighet på alla 

ledningsnivåer 

 

 

Ledningen för verksamheterna 

 legitimerar samverkan 

 efterfrågar och följer upp hur samverkan 

fungerar 

 

Ledningen för verksamheterna skapar förutsättning-

ar för att överbrygga strukturella hinder för samver-

kan, t ex överenskommelser som reglerar frågor om 

 ansvarsområden 

 budget: tydlighet om hur kostnadsfrågor 

ska hanteras, vem bekostar vad, finns möj-

lighet att dela på kostnader? 

 regelsystem  

 administrativa gränsdragningar 

 

Det innebär också att 

 formulera gemensamma mål för samverkan 

 tydliggöra vilka behov man vill tillgodose 

med samverkan 

 avsätta nödvändiga resurser för samverkan 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Finns det ett aktivt ställningstagande från olika ledningsnivåer för 

samverkan i våra organisationer? 

 Hur hanterar vi eventuella målkonflikter mellan ekonomi och samver-

kan? 

 Finns överenskommelser – och skapar de i så fall reella förutsättningar 

för att samverka? 

 Har vi möjlighet att samfinansiera insatser? 
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Tre grundläggande förutsättningar för samverkan: 

2. STRUKTUR 

 

 

Hur struktureras 

samverkansarbetet 

för att överbrygga 

olika typer av hin-

der? 

 

 

Till exempel 

 avtal  

 riktlinjer  

 handlingsplaner  

 gemensamma mötesforum 

Men också att  

 utveckla samverkanskompetensen i verk-

samheterna 

Hit hör även  

 tydlighet kring mål  

 målgrupp 

 yrkesroller  

 arbetsfördelning 

 rutiner för samverkan 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Har vi rutiner för samverkan mellan våra verksamheter – och är ruti-

nerna kända av alla? 

 Är det tydligt vilka mål vi har för vår samverkan? 

 Har vi fungerande forum för att mötas kring gemensamma ärenden? 
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Tre grundläggande förutsättningar för samverkan: 

3. SAMSYN 

 

 

Handlar om tillit 

och kunskap om 

varandra 

 

 

Samsyn förutsätter kontaktytor och kommunikation, 

och gynnas av forum där det råder ett öppet och 

prestigelöst samtalsklimat. 

Kunskap är centralt för att skapa tillit och samsyn:  

 kunskap om varandras uppdrag, resurser 

och begränsningar 

 en gemensam bild av vissa grundläggande 

förhållanden, t ex hur ett problem skall 

uppfattas och angripas 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Hur ser det ut i våra organisationer?  

 Vilken kunskap har vi om varandras uppdrag, resurser  och begräns-

ningar? 

 Har vi en gemensam bild av hur problem ska uppfattas och angripas? 
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Exempel på en arbetsmodell för gemensamma ärenden 

 

 

I avsnittet om Goda exempel finns en beskrivning av hur en kommun skapat 

en arbetsmodell för samarbetet utifrån lagstiftning, kompetens och betal-

ningsansvar. Modellen  

 tydliggör skillnader i uppdrag och klargör vem som har ansvar för vad 

och hur kostnader ska fördelas 

 beskriver rutiner för samverkansprocessen med checklistor för olika fa-

ser av arbetet med ett gemensamt ärende, och för hur återkoppling ska 

ske – både mellan tjänstemän och mellan tjänstemän och familj  

 innehåller återkommande kunskapsinsatser, och rutiner för att introdu-

cera nyanställda om samverkansmodellen 
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Vilken helhet är vi en del av? 

 

 

Organisatoriska mellanrum uppstår när samordning av 

aktiviteter uteblir eller misslyckas, när en persons, grupps 

eller organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, 

kompetens eller information tar slut utan att någon annan 

person, grupp eller organisation tar vid (Tyrstrup 2014). 

 

Studien visade att det finns en gränsdragningsproblematik både i 

förhållande till andra verksamheter inom socialtjänsten och i för-

hållande till andra aktörer. Det var vanligt att man tänkte sig att 

andra aktörer skulle agera, såsom försörjningsstödsenheten, För-

säkringskassan, Habiliteringen. Resonemanget kan tyckas adekvat 

utifrån den funktionsuppdelning som finns, men för att inte riskera 

att klienten hamnar i de organisatoriska mellanrummen är det nöd-

vändigt att alla aktörer ställer sig frågan: Vilken helhet är vi en del 

av?  

 

Bristande samverkan leder inte bara till att klienter riskerar att 

hamna mellan stolarna, utan kan också leda till att väsentliga bris-

ter i stödet inte upptäcks. Studien visade att en återkommande upp-

fattning är att någon annan har lösningen, den insats som behövs. 

Om man möts och gemensamt försöker hitta lösningar på klientens 

problem blir det också tydligare vad som saknas i termer av insat-

ser som svarar mot de behov som finns. 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Vilken helhet är vi en del av? 

 Hur svarar våra insatser mot klienternas behov? 
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Barnet i fokus? 
 

 

Rapporten visar att ett barnperspektiv förefaller svagt. Barnper-

spektiv kan beskrivas på två sätt. Dels som ett perspektiv på barn 

där vuxna tar hänsyn till barns behov och barns bästa utifrån kun-

skap om barn, dels som barnets perspektiv det vill säga hur barnet 

själv berättar om sina upplevelser och erfarenheter.  

Här tar vi upp utmaningar och dilemman som framkommit i vår 

studie. 
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Vem ska lyssna på barnets egna utsagor? 

 

 

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (LSS 1993:387 6a§, 

SoL 2001:453 2§). 

Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

(LSS 1993:387 8§, SoL 2001:453 11 kap. 10§). 

 

Studien visar att rutiner för att informera och hämta in information från 

barn och ungdomar saknas, trots ett tydligt barnperspektiv i både SoL och 

LSS.  

 

LSS-handläggare 

 Har skyldighet att inhämta 

barnets åsikter utifrån ålder 

och mognad.  

 Detta kräver kunskap om al-

ternativ kommunikation. 

 Utifrån kunskap om att 

dessa barn är extra utsatta är 

det viktigt att vara lyhörd 

för barnens synpunkter om 

sin sociala situation. 

 

Socialsekreterare barn och 

ungdom 

 Har skyldighet att inhämta bar-

nets åsikter utifrån ålder och 

mognad. 

 Detta kräver kunskap om alter-

nativ kommunikation. 

 Denna skyldighet gäller även 

barn med funktionsnedsättning 

som förekommer i barnavårds-

utredningar. 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Hur kommunicerar man med barn utan tal, barn med kognitiva utma-

ningar eller barn med neuropsykiatriska diagnoser? Hur kan hjälpmedel 

användas? 
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Vem har ansvar för att agera vid oro för missförhållanden? 

 

 

Det finns omfattande forskning som visar att barn och unga personer med 

funktionsnedsättning löper högre risk att utsättas för våld, sexuella över-

grepp och utnyttjande (Svedin, Jonsson och Landberg 2016). Mot bak-

grund av det borde incitamenten till att samverka mellan enheten för barn 

och ungdom och enheten för personer med funktionsnedsättning vara 

mycket starka.  

Vår studie visar att kunskapen om ökad risk för övergrepp hos barns med 

funktionsnedsättning finns hos socialsekreterare och LSS-handläggare 

men att den inte leder till rutiner för att hantera dessa risker. Studien pe-

kar också på att information om risker och utsatthet inte alltid leder till 

diskussioner och insatser. 

 

LSS-handläggare 

 Har skyldighet att anmäla oro 

men utreder inte själv social 

problematik. Kan vara bland 

de första att upptäcka miss-

förhållanden då LSS-insatser 

inte räcker till för att ge stöd 

för familjen. 

 

Socialsekreterare barn och 

ungdom 

 Utreder föräldraförmåga och 

barns behov och kan besluta 

om insatser som rör social 

problematik. Detta gäller 

också barn som får stöd enligt 

LSS. 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Hur upptäcker vi eventuella risker?  
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Hur uppmärksammar man barnet i ett familjestödjande  

barnavårdssystem? 

 

 

Det svenska barnavårdsystemet är styrt av socialtjänstlagen, en lag byggd 

på frivillighet, som har en tydlig familjestödsorientering. Problem för 

barn och unga ses främst som ett uttryck för svårigheter i familjen, som är 

möjliga att förebygga och behandla (Andersson & Sallnäs, 2012). Också 

LSS har en tydlig familjeinriktning. 

Det familjestödjande perspektivet medför att det blir viktigt med goda re-

lationer till föräldrarna för att få insatser till stånd. Det riskerar att få till 

följd att de vuxna kommer mer i fokus än barnet självt, eftersom behovet 

av att uppnå en samarbetsallians med föräldrarna är centralt. 

Ett annat dilemma är balansen mellan stöd och kontroll i ett system som 

bygger på frivillighet. Både socialsekreterare och LSS-handläggare disku-

terar det dilemma som uppstår i avvägningen att bemöta föräldrar som 

söker sig till socialtjänsten frivilligt och att ifrågasätta deras föräldraför-

måga. ”Man ska inte riskera att granskas av Socialtjänsten bara för att 

man ansöker om stöd via LSS.” 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Hur hanterar man oro för att barnet far illa utan att riskera relationen 

med föräldrarna?  

 Hur kan vi dra nytta av varandras respektive kunskap? 
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Olika perspektiv 

och rationaliteter 
 

 

I rapporten har vi tagit upp kunskap om varandras uppdrag och 

ansvarsområden som en viktig förutsättning för samverkan runt ett 

barn eller en familj. När den kunskapen saknas finns risken att 

hamna i en situation när ”alla vill lägga över ansvaret på någon 

annan”. Och som en konsekvens av det riskerar fokus att ledas bort 

från barnet och dess problem. Barnperspektivet skyms av andra 

hänsynstaganden, bedömningar, tvistefrågor och praxis. Att tydlig-

göra uppdrag, ansvar och praxis/rationaliteter kan underlätta sam-

verkan, bidra till att undvika missförstånd och orealistiska förvänt-

ningar på samarbetsparter, och inte minst så kan det bidra till att 

barnet hamnar i fokus för arbetet.  
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Social utsatthet eller funktionsnedsättning? 
 

 

I den typ av ärenden vi behandlar i rapporten, dvs barn med funktions-

nedsättning som lever i familjer med social problematik, finns ett di-

lemma när man ska bedöma problematikens art: Är de aktuella svårighet-

erna en konsekvens av en funktionsnedsättning eller en konsekvens av 

den situation barnet lever i?  

Båda enheterna kan behöva fundera över det i sitt arbete för att barnen 

ska få adekvat hjälp.  

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Hur beaktas social problematik i relation till konsekvenser av funk-

tionsnedsättningar? 

 Upptäcks funktionsnedsättningar i barnavårdsutredningar, och samord-

nas arbetet med LSS?  

 Hur kan vi ta del av varandras kompetens i dessa frågor? 

 Funktionshinder uppstår då inte omgivning och miljö anpassas till 

funktionsnedsättningen. Hur kan socialtjänsten anpassa sig så att barn 

med funktionsnedsättningar inte görs än mer funktionshindrade? 
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Hur kan vi samarbeta trots olika rationaliteter inom 
IFO och enheten för personer med funktionsnedsätt-

ning?  
 

 

Olikheterna mellan verksamheterna avspeglas i diskussionerna om insat-

ser: tidsbegränsande eller livslånga, förändringsinriktade eller kompense-

rande? Man styrs av olika rationaliteter. 

Individ- och familjeomsorgen strävar efter kortare insatser som ska leda 

till förändring och en betoning på det individuella ansvaret. Utgångspunk-

ten är tanken att socialtjänsten inte kan eller bör finnas i människors liv 

under längre perioder.  

Enheten för personer med funktionsnedsättning däremot arbetar oftast 

med livslånga funktionsnedsättningar som medför att olika former av stöd 

kommer att behövas livet igenom. LSS tänker i självständighetstermer 

och stödet kommer att se olika ut under olika perioder i livet men behovet 

av stöd är många gånger livslångt. 

LSS styrs av de tio insatser som lagen erbjuder (se sidan 11) medan SoL 

ger andra möjligheter.  

De skilda rationaliteterna kan få betydelse för valet av insatser och sam-

synen mellan verksamheterna.  

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Hur påverkar olika rationaliteter och lagstiftning våra val av insatser? 

 Hur påverkar det samsynen mellan våra verksamheter? 

 Hur hanterar vi ärenden som rymmer både funktionsnedsättning och 

social problematik? Hur kan vi anpassa insatserna? 
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Två vinjetter 
 

 

De här två vinjetterna har legat till grund för studien. De har 

diskuterats i grupper bestående av chefer och personal från 

LSS-enheten och Barn- och ungdomsenheten. Vi har här kom-

pletterat med ytterligare frågor. 

Sedan tidigare vet vi att det kan vara svårt att få till rätt stöd då det 

behövs insatser från flera av socialtjänstens enheter. Det finns 

mycket skrivet om behovet av samverkan och svårigheten att ha en 

helhetssyn på klienter och familjer där det finns flera olika pro-

blem. När samverkan inte fungerar riskerar individen som söker 

stöd från socialtjänsten att komma i kläm. 

En fungerande samverkan av olika samhälleliga aktörer runt barn 

med funktionsnedsättning är extra viktig. Dels för att det handlar 

om barn, dels för att det berör barn med funktionsnedsättning. Barn 

med funktionsnedsättning som också lever i socialt utsatta familjer 

utgör en mycket svag grupp med begränsningar att föra sin egen 

talan. Forskning visar dessutom att barn med funktionsnedsättning i 

högre grad än andra barn riskerar att utsättas för våld och över-

grepp. Det är således en grupp barn som är mycket sårbar och i 

behov av stort stöd från bl a socialtjänsten.  

Nedan presenteras två fiktiva fall avseende två barn med funkt-

ionsnedsättningar som lever i familjer med social problematik. Ef-

ter varje vinjett finns ett antal diskussionsfrågor.   

 

Flicka14 år  

Flickan är född 2001 och utreddes 2009, då hon var åtta år. Hon 

fick diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Flickan tillhör person-

krets 1 § 1 i LSS eftersom hon har en varaktig funktionsnedsätt-

ning. 
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Efter utredningen fick hon plats på en särskola. Hon har inte haft 

fritidsplats eftersom hon aldrig trivts på skolan/fritids. Flickan är 

överviktig. Hon beviljades en kontaktperson (SoL) när hon fyllde 

13 år syfte att ge henne en social kontakt utanför hemmet.  

Flickan bor tillsammans med sina föräldrar och syskon i ett hus. 

Pappan driver ett eget företag och familjen har en mycket an-

strängd ekonomi. Modern har psykisk ohälsa och är sjukskriven 

sedan flera år tillbaka. Flickan har stort ansvar i familjen då mam-

man periodvis mår sämre och är sjuk. Mamman har stöd från psy-

kiatrin med flera insatser. Flickan har fem syskon födda från 1998 

till 2007. Socialtjänsten har haft insatser i familjen sedan yngsta 

barnet föddes 2007. Detta barn placerades i familjehem. Utredning 

på socialtjänsten barn och ungdom pågår kring barnen.  

Familjen har inte mycket kontakt med sin släkt och får inte stöd via 

dem. De två äldsta flickorna samt flickan har fram till hennes 13 

årsdag vistats varannan helg hos en kontaktfamilj. Familjen har 

stöd från socialtjänstens hemmahosare under alla vardagar i veckan 

mellan 15 och 20. Insatsen är framförallt riktad till barnen, ef-

tersom pappan inte hinner med allt som ska göras i vardagen. Efter 

skolan går flickan tillsammans med sin storasyster hem till sin kon-

taktperson och gör sina läxor där varje dag.  

Pappan berättar att mamman till barnen varit fullkomligt apatisk 

sedan yngsta barnet föddes. Pappan har själv tagit hand om barnen, 

hustrun samt det egna företaget. Han börjar sitt arbete kl. 10 på 

morgonen och avslutar kl. 21.00 på kvällen.  

Pappan berättar att det inte räcker med ”hemmahosaren”, att det är 

för lite tid. Han har behov av stöd fram till kl. 21 varje kväll innan 

barnen kommer i säng och det blir lugnt hemma. Pappan ansöker 

om avlösarservice i hemmet för flickan mellan kl. 17 och 21 varje 

vardag med totalt 80 timmar/ månad. Han är dessutom orolig för 

dottern att hon är ute sent på kvällarna och att hon kan bli utnyttjad 

av killar eftersom hon vistas i kretsar där det finns alkohol och dro-

ger. 

 

1. Om du är LSS-handläggare  

a. Hur skulle du resonera i det här fallet? 

b. Vad behöver du ta reda på för att göra en bedöm-

ning av vilket stöd som behövs? 

c. Vilka insatser skulle du föreslå? 

d. När är det aktuellt att kontakta socialsekreterare? 
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2. Om du är socialsekreterare på en Barn- och familjeenhet  

a. Hur skulle du resonera i det här fallet? 

b. Vad behöver du ta reda på för att göra en bedöm-

ning av vilket stöd som behövs? 

c. Vilka insatser skulle du föreslå? Vilka insatser finns 

– och är det någon typ av insatser som saknas? 

d. När är det aktuellt att kontakta LSS-handläggare? 

 

3. Skulle ni samarbeta i det här ärendet? Vad skulle göra att 

samverkan blir aktuellt? Hur och när tas initiativ? Vad kan 

underlätta och vad kan hindra samverkan? 

 

4. Den här familjen har eller har behov av insatser från flera 

olika verksamheter. Var kommer ni in? Vilken helhet är ni 

en del av? Hur påverkas ni av andra verksamheters age-

rande? Hur påverkas andra verksamheter av ert agerande?   

 

5. Hur skulle ni arbeta med barnperspektivet i det här ärendet? 

Vilka rutiner finns? Vilka svårigheter finns? Hur skulle ni 

kunna öka barnets delaktighet? 

 

6. När finns anledning till oro? Vem har ansvar för att upp-

täcka eventuella risker? Vilka skyddsfaktorer finns hos bar-

net och i miljön – och hur påverkar det er bedömning?  

 

 

 

Pojke 3 år 

Pojken har diagnostiserats med autism och utvecklingsstörning. 

Han bor med sin mamma i lägenhet. Mamman och pappan lever 

inte tillsammans. Mamman har ensam vårdnad eftersom pappan har 

egna svårigheter med psykiska problem, han dricker lite för mycket 

och han är inte delaktig i pojkens skötsel. Det är mamman som 

sköter kontakterna med hälso-sjukvård och skolan. Relationen till 

pojkens pappa fungerar till och från skapligt. 

Pojken har svårt att få i sig mat och det tar bl.a. lång tid att mata 

honom eftersom han har svårt att svälja. I vardagen är det också 

svårt att försöka få i pojken mat då han inte känner hunger.  
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Pojken har svårt att sova. Han sover korta stunder och vill ligga 

nära mamman. Pojken vaknar flera gånger varje natt, ibland varje 

halvtimme. Detta har varit påfrestande för mamman. 

Förskolechefen på pojkens förskola har tagit kontakt med mamman 

vid ett flertal tillfällen det senaste halvåret om att pojken har upp-

trätt aggressivt på förskolan och biter andra barn.  Mamman har fått 

en stor hyresskuld och de riskerar nu att bli vräkta.  

Mamman har dyslexi, är diabetiker och har en ätstörning. Mamman 

kan pga. av sitt hälsotillstånd inte äta fast föda, bara flytande. En 

gång i veckan går hon på centret för ätstörningar i Stockholm. Hon 

har under hösten börjat gå till en psykoterapeut. Mamman arbetar 

deltid på ett lager och får kompletterande försörjningsstöd. Pappan 

lever på sjukersättning. 

Under mammans uppväxt förekom våld i ursprungsfamiljen och 

under sin tonårsperiod bodde hon ofta över hos kompisar när hon 

inte ville gå hem. Strax innan föräldrarna skildes var hon dock oro-

lig för sin mamma och stannade i stället hemma mest hela tiden för 

att skydda henne. Därmed kom hon att missa mycket i skolan.  

Morföräldrarna bor i samma område som mamman och pojken, dit 

hittar pojken men inte hem. Han kan rymma ibland. Morfadern har 

KOL och mormodern fibromyalgi, mormodern hjälper till med 

pojken så mycket hon orkar efter att ha hjälpt morfadern. Farföräld-

rarna bor längre bort. De träffas sällan.  

Mamman berättar att hon inte kan ta hem vänner pga. av att sonen 

kräver hennes uppmärksamhet hela tiden. Hon försökte tidigare gå 

i kör men det fungerade inte. 

Hon håller nu på att kollapsa pga. av sömnbrist och pga. sin fysiska 

och psykiska hälsa och ansöker om avlösning så att hon får sova 

två nätter i månaden ostört.  

Hon tycker att ansvaret känts väldigt ensamt de senaste månaderna 

då kraven på att hon ska träna sonen har intensifierats. Det finns 

många experter kring mamman med anledning av pojken diagnos 

och deras råd och bedömningar stressar henne. Hon har tagit upp 

problemet med sin socialsekreterare på enheten för försörjnings-

stöd, som nu vill göra en anmälan till barnsektionen för en barna-

vårdsutredning. Socialsekreteraren har sagt till mamman att hon är 

orolig och att mamman behöver stöd i att ta hand om sin son. 

Mamman uppger själv att hon behöver avlastning.  
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DISKUSSIONSFRÅGOR 

 

1. Om du är LSS-handläggare  

a. Hur skulle du resonera i det här fallet? 

b. Vad behöver du ta reda på för att göra en bedöm-

ning av vilket stöd som behövs? 

c. Vilka insatser skulle du föreslå? 

d. När är det aktuellt att kontakta socialsekreterare? 

 

2. Om du är socialsekreterare på en Barn- och familjeenhet  

a. Hur skulle du resonera i det här fallet? 

b. Vad behöver du ta reda på för att göra en bedöm-

ning av vilket stöd som behövs? 

c. Vilka insatser skulle du föreslå? Vilka insatser finns 

– och är det någon typ av insatser som saknas? 

d. När är det aktuellt att kontakta LSS-handläggare? 

 

3. Skulle ni samarbeta i det här ärendet? Vad skulle göra att 

samverkan blir aktuellt? Hur och när tas initiativ? Vad kan 

underlätta och vad kan hindra samverkan? 

 

4. Den här familjen har eller har behov av insatser från flera 

olika verksamheter. Vilken helhet är ni en del av? Var 

kommer ni in? Hur påverkas ni av andra verksamheters age-

rande? Hur påverkas andra verksamheter av ert agerande?  

 

5. Hur skulle ni arbeta med barnperspektivet i det här ärendet? 

Vilka rutiner finns? Vilka svårigheter finns? Hur skulle ni 

kunna öka barnets delaktighet? 

 

6. När finns anledning till oro? Vem har ansvar för att upp-

täcka eventuella risker? Vilka skyddsfaktorer finns hos bar-

net och i miljön – och hur påverkar det er bedömning? 
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Den här studien handlar om socialtjänstens förmåga att stödja barn 

med funktionsnedsättning som har behov av stöd både från Individ- 

och familjeomsorgens barn- och ungdomsenheter och enheter för 

personer med funktionsnedsättning. En fungerande samverkan av 

olika samhälleliga aktörer runt barn med funktionsnedsättning kan 

ses som extra viktig. Dels för att det handlar om barn, dels för att 

det berör barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsned-

sättning som också lever i socialt utsatta familjer utgör en mycket 

svag grupp med begränsningar att föra sin egen talan. Forskning 

visar dessutom att barn med funktionsnedsättning i högre grad än 

andra barn riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Tyvärr visar 

forskningen också att många professionella saknar kunskap om 

barn med funktionsnedsättningars speciella behov och ökade ut-

satthet för våld och andra övergrepp.  

Utifrån fiktiva fall avseende två barn med funktionsnedsättningar 

som lever i familjer med social problematik har socialsekreterare 

och LSS-handläggare i åtta kommuner i gruppdiskussioner avhand-

lat hinder och förutsättningar för samverkan. Får barnen i dessa 

vinjetter den hjälp och det stöd de behöver? Var hamnar barnen i 

utredningsprocesserna? 

Rapporten ringar in ett antal utvecklingsområden och dilemman. I 

rapporten framkommer också några lösningar och goda exempel.  
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