
Tillitsbaserad styrning med fokus på 
ökad samverkan 
 Jonatan Alamo Block 
Barn- och utbildningschef Falu kommun 



Tillsammans för varje barn 
•  Samverkan med att få till tidiga, snabba och 

välkoordinerade insatser för barn i riskzonen 
•  Inspiration från Skottlands Getting it right for every child 
•  Utvecklingsarbete med skola, socialtjänst och landsting 



”Skolan möter och hanterar en mängd problem 
– men vi har bara pedagogiska verktyg” 



Bakgrund 
•  Gemensam problembild – barn faller mellan stolarna, barn 

får vänta för länge på insatser, vårdnadshavare 
frustrerade 

•  Gemensamt ställningstagande socialtjänst, skola, 
primärvård, Bup, Hab  – vi måste lämna skyttegravskrig 
och samverka för barnens bästa 

•  Bup initierar konsultationsteam – gemensam finansiering 
•  Socialtjänst initierar Skottlandsmodellen – Priopengar 

finanserar 
•  Försöksverksamhet i Tillitsdelegationen 
•  Politisk styrgrupp – landsting och kommun 



Kartläggning 
•  Extern kartläggning utifrån frågeställningar 

•  Kartlägga hur involverade parter i Falun arbetar med barn 
och unga som behöver hjälp.  

•  Vilka strukturella brister finns i nuvarande organisation 
och arbetssätt? 

•  Har Falun liknande problem som Skottland och kan i så 
fall Skottlandsmodellen även vara en lösning för Falun? 



Resultat kartläggning 
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Några slutsatser 
•  Familjerna och de unga hänvisas mellan olika aktörer – berättar 

samma sak för många.  
•  Ansvaret kopplat till resurser och lagstiftning kan motverka rätt 

insatser för barnen 
•  Otillräcklig information om vad andra aktörer gör och brister i 

kommunikation, i förståelse för och kännedom om varandras 
uppdrag och ansvar 

•  Organiseringen kan leda till mindre ändamålsenliga arbetssätt  
•  Arbetssätt, värderingar och mål ifrågasätts 
•  Brister i fråga om uppföljning och utvärdering 
•  Viktigt att bättre se, förstå och utgå från barnens och familjernas 

perspektiv 



Steg ett - Konsultationsteam 
•  Rektor kan konsultera andra professioner om hur 

verksamheten i skolan kan förändras 
•  Start för ett år sedan 
•  Från en till fem skolor och två förskolor 
•  Består av 

•  SBU 
•  Bup 
•  Soc 
•  Hab 
•  LSS 
•  Elevhälsa (central) 
•  Skolledning 



Utvärdering 

Fokus våren 2017 
• Pågående ärenden 
• Kunskap och förståelse 
om varandra 
• Samsyn 
• Forma en grund för vårt 
gemensamma arbete 
• ”Komma varandra 
närmare och gemensamt 
ansvarstagande” 

Fokus hösten 2017 
• Ett TEAM och spelar i 
samma lag!! 
• Meningsfulla, givande, 
utvecklande diskussioner. 
• Trevlig stämning 
• Nya ärenden, tidiga 
insatser, förebyggande 
arbete. 
• Ledarskap, anpassningar i 
lärandemiljön 
• Fortbildning 



Steg två – tillsammans för varje barn 
•  Inspiration från Skottland 
•  EN plan för barnet 
•  EN person att vända sig till för familjen som finns nära 

familjen med upparbetade och bra relationer 
•  Familjeteam som kan sätta in tidiga, snabba och 

samordnade insatser 
•  Pilot på en skola och två förskolor, gymnasiet hangaround 



Opera&va	resurser	–	familjeteamet	

Familjeteam	 Verksamhet	

Gruppledare/samordnare	 Socialtjänsten	

Skolsköterska	 skola	

Specialpedagog	Skola	 skola	

Fri9dsledare	 skola	
Specialpedagog	Förskola	 Förskola	

Sjuksköterska/BVC	sköterska	 Lands9nget	
Kurator	 skola	

Arbetsterapeut	 Hab/
arbetsmarknadskon
toret	

Familjebehandlare	x2		 Socialtjänsten	



Övriga intressenter som vill in 
•  Kyrkan – diakonin 
•  Fritidsgårdar 
•  Föreningsbidrag 
•  SFI 





Viktiga principer 
•  Bygger rälsen samtligt som vi åker på den 
•  Kollegialt ledarskap – utbildning och insatser går över 

gränserna 
•  Ledningen personifierar resan 
•  Ständiga kalibreringar om färdriktningen 
•  Externa ögon som ger feedback 
•  Vi använder befintliga resurser 




