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Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
godkälllla förvaltningens svar på revisorernas rappmi Samverkan
kring barn som far illa eller är i riskzonen
uppföljning av föreslagna åtgärder ska göras om ett år
Paragrafen förklaras omedelbaii justerad

Ärendet

Varbergs konnnuns revisorer har genomfört revision om samverkan kring
barn som far illa eller är i riskzonen. KPMG AB har biträtt i granskning av
ovanstående. Revisionsrappo1ien är överlämnad till socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden för yttrande som lämnas senast 8 november
2013.

Yttrande

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att samarbetet med socialtjänsten
kring barn som far illa eller är i riskzon kan förbättras genom nedanstående
förbättringsåtgärder.
Förskolecheferna ansvarar för att rntinerna för alllllälan är kända för all
personal på respektive förskola och filllls skriftligen på samtliga förskolor.
Att det filllls en aktuell rntin som är ko1i och tydlig ser förvaltningen som en
förutsättning för att amnälan ska ske på korrekt sätt. Samverkan och dialog
kommer att ske för att få en uppdatering av nuvarande rntin för alllllälan av
barn som far illa. Socialtjänsten skissar på ett dokumentförslag "Rutin vid
alllllälan" som sedan barn och utbildningsförvaltningen kan bygga vidare på
och forma för att passa verksamheten förskola/skola. Rutinen implementeras
på barn- och utbildningsförvaltningen genom förskolechefer och rektorer
samt är tillgänglig på kommunens intranet VINDEN.
Handlingsplan uppdateras av Region Halland och implementeras genom
Region Halland i verksamheterna. Socialtjänsten medverkar i arbetet.
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Svar på Revisionsrapport Samverkan kring barn som far illa
eller är i riskzonen
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Önskemål från barn- och utbildningsförvaltningen att socialtjänsten
infmmerar barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschefer när
förändringar i socialtjänstlagen sker som påverkar samarbetet kring barn
som far illa. Barn- och utbildningsförvaltningen har också skyldighet att
hålla sig informerad om lagändringar som berör verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in socialtjänsten, för att ge
muntlig information, vid behov till möte med förskolechefer/rektorer
alternativt till förskola/skola. Informationen sprids även till fristående
förskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen betonar vikten av att anmälaren får
bekräftelse från socialtjänsten på att anmälan är mottagen samt att det är
respektive förskolechef/rektors ansvar att bereda möjlighet för anmälaren att
delta i inledande möte.
Förvaltningens bedömning är att genom ovanstående åtgärder kan
samarbetet kring barn som far illa eller är i riskzonen ske på ett tydligare
och bättre sätt.
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