
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående - Redovisning av uppdrag gällande det pågående arbetet 
med att hantera gränssnittsproblematiken mellan de sex socialnämnderna 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 

1. Förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en tydlig praxis för att undvika att barn med ADHD/ autism-diagnoser av 
misstag omhändertas med beslut utifrån LVU. 
 

2. Förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en handläggarutbildning med adekvat specialinriktning på NPF-
diagnoser. 
 

Yrkandet 
Finns det en oro för att ett barn far illa, gör FFS en orosanmälan till någon av SF, 
som vid behov kan fatta beslut om akuta insatser för att skydda barnet. Det enda 
socialförvaltningen har att ta till för att placera barnet är HVB, vilket oftast inte är en 
lämplig insats för dessa barn. Alternativet till HVB kan vara en placering på ett 
BmSS, men det kan inte socialförvaltningen bevilja. Föräldrar ska göra en ansökan 
om BmSS till FFS. För att FFS ska kunna fatta beslut om en stor insats som BmSS 
kräver lagstiftningen välgrundade utredningar. Under tiden de utreder ärendet måste 
Socialförvaltningen ändå bevilja HVB i avvaktan på beslut från FFS. 

Vid LVU för barn med funktionshinder som ADHD eller autism är det svårt att hitta 
bra placeringar. På grund av diagnosen är det ofta svårt att verkställa på HVB eller 
Familjehem. BmSS blir fel insats om det är LVU på grund av föräldrarnas bristande 
förmåga. Oavsett vem som fattar beslutet så tar det tid att mobilisera boendeplatser 
för barn med funktionshinder kombinerat med social problematik och det är svårt att 
hitta bra placeringar. Det saknas insatser för personer som inte passar in i 
traditionella målgrupper. De insatser som det uppstår gränssnittsproblematik kring är 
framför allt olika boendeinsatser som BmSS, familjehem eller HVB. Extra komplicerat 
blir det om beslutet är fattat utifrån LVU. 

Arbetet med att säkra kvaliteten för den enskilde måste ha hög prioritet och bedrivas 
långsiktigt. Kommunen kan se över och minimera situationer där misskommunikation 
emellan förvaltningar sker. Där barn riskerar falla mellan stolarna och omhändertas 
med hänvisning till LVU innan kommunen gjort allt som står i dess makt för att först 
försöka hjälpa dessa familjer med insatser i form av exempelvis bostöd eller 
avlastning för familjen med korttidsverksamhet för barnet. 
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Kommunstyrelsen  

  

  

Tilläggsyrkande 

 
2022-09-30 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

  
Ärende nr: 2.2.1 

Yrkande angående redovisning av uppdrag 
gällande det pågående arbetet med att 
hantera gränssnittsproblematiken mellan de 
sex socialnämnderna 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bjuda in chefer alternativt direktörer från 
berörda förvaltningar till kommunstyrelsen för en informationspunkt om 
hanteringen av gränssnittsproblematiken. Informationen skall redogöra för de 
förslag till lösningar som är på gång samt för eventuella behov av ytterligare 
politiska beslut för att komma till rätta med problematiken. 

Yrkandet 
 
Det som framkommer i tjänsteutlåtandet visar på mycket olika uppfattningar om ansvar 
från de olika förvaltningarnas sida, vilket drabbar personer i utsatthet. Exempelvis 
hemlösa och personer med funktionsnedsättning i behov av akut hjälp under jourtid 
riskerar att inte få rätt hjälp utan att bollas emellan förvaltningarna av principskäl. Detta 
håller inte, utan staden behöver kunna samarbeta förvaltningarna emellan, och detta med 
gemensamma uppfattningar om vem som ansvarar för vad för en individ.  

Problematiken, inte minst avseende de olika förståelserna förvaltningarna emellan om 
vem som skall göra vad, behöver adresseras. Det pågår ett arbete på området, vilket är 
behövligt, men vi anser att frågan kring gränssnittsproblematik är av så pass stor 
betydelse för staden att kommunstyrelsen bör få ingående information om vilka lösningar 
man ser och om man från förvaltningarnas sida vill se ytterligare politisk styrning på 
området.  
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Redovisning av uppdrag gällande det 
pågående arbetet med att hantera 
gränssnittsproblematiken mellan de sex 
socialnämnderna 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2022-05-18, § 446 att återkomma med en 
rapport kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik mellan de sex 
socialnämnderna, antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret redovisar i ärendet kommunstyrelsens uppdrag 2022-05-18 § 446 
att i samverkan med socialnämnd Hisingen, socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, 
socialnämnd Centrum, nämnden för funktionsstöd samt äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden återkomma med en rapport kring det pågående arbetet med att hantera 
gränssnittsproblematik nämnderna emellan. 

Direktörerna för de sex berörda förvaltningarna uppdrog under hösten 2021 åt en särskild 
utredare att göra en nulägesbeskrivning av problembilden gällande de gränsområden för 
samarbete som nämnderna har idag. Utredaren överlämnade sin rapport i april 2022 och 
resultatet fungerar som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i förvaltningarna. 
Direktörerna har utifrån de identifierade problemen prioriterat ett antal insatser. En 
samverkansgrupp för gränssnittsproblematik har skapats med ansvar för att arbeta med 
problemen. Gruppens sammansättning och uppdrag har tydliggjorts och en processledare 
har tillsatts som har till uppdrag att arbeta som samordnare och ge stöd till gruppen. 
Regelbundna avstämningar med direktörerna kommer att ske under hösten.  

Rapporten beskriver på ett fullödigt sätt de problem som identifierats och 
stadsledningskontoret bedömer åtgärderna som adekvata och omfattande varför några 
ytterligare insatser inte föreslås. Arbetet med att säkra kvaliteten för den enskilde måste 
dock ha hög prioritet och bedrivas långsiktigt. Stadsledningskontoret kommer att följa 
utvecklingen inom ramen för ordinarie uppföljning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det finns indikatorer som tyder på att samverkan är samhällsekonomiskt effektiv och att 
en utebliven samverkan utgör en stor kostnadsdrivande faktor. När samordningen brister 

Stadsledningskontoret 
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Utfärdat 2022-08-30 
Diarienummer 0585/22 
 

Handläggare  
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ökar till exempel risken för att en brukare behöver upprepa tester eller återberätta sin 
historia. Det leder bland annat till ökade kostnader och sämre resursutnyttjande. Vissa 
lösningar för att förbättra samordningen kan dock initialt och lokalt framträda som ökade 
kostnader även om det sett till hela ekonomin blir mer resurseffektivt. Det finns mycket 
som talar för att ökad samordning har positiva ekonomiska effekter, men att det samtidigt 
är svårt att belägga en entydig effekt. Effekten är svår att belägga på grund av att det 
saknas gemensamma definitioner av vad samordning innebär och hur man ska mäta 
kostnader och kvalitet.1 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att brukare upplever vården och omsorgen som fragmenterad är sedan länge ett välkänt 
problem. En utmaning för verksamheterna är att samordna insatserna för brukare. 
Bristande samordning leder ofta till en försämrad upplevelse för brukarna och i vissa fall 
också till en kvalitativt sämre vård eller omsorg. Bristerna kan också leda till ökade 
kostnader, bland annat på grund av att behandlingar eller utredningar behöver upprepas i 
onödan. När arbetet runt en brukare inte samordnas övervältras också en stor del av den 
samordnande rollen till brukaren själv eller dennes närstående.  

De insatser som initierats för att lösa den gränssnittsproblematik som uppstått syftar till 
att tydliggöra ansvaret att samverka, ansvarsfördelningen och ge struktur för arbetet. 
Dessa insatser bedöms kunna bidra till ökad samordning och kontinuitet utifrån de 
enskilda individernas behov. Arbetet avser att stärka samordning och säkerställa rätt 
insatser för de enskilda som berörs av socialpsykiatri, hemlöshet, barn- och unga med 
funktionsnedsättning, insatser i väntan på beslut, socialjourens uppdrag samt äldre med 
behov inom flera olika verksamheter. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-18 § 446 

2. Gränssnittsproblematik och samverkan. Slutrapport efter genomförda 
intervjuer 2022-04-04 

3. Nästa viktiga steg - Gränssnittsproblematik. Bildspel 2022-09-08, samtliga 
sex socialförvaltningar 

 

 

 

  

 
1 Samordnad vård och omsorg, En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och 
omsorgssystem, pm 2016:1. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stockholm 2016 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret redovisar i ärendet kommunstyrelsens uppdrag 2022-05-18 § 446 
att i samverkan med socialnämnd Hisingen, socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, 
socialnämnd Centrum, nämnden för funktionsstöd samt äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden återkomma med en rapport kring det pågående arbetet med att hantera 
gränssnittsproblematik nämnderna emellan. Rapporten ska innehålla förslag på åtgärder 
vid identifierade brister. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade under 2019 om en ny nämndorganisation. Beslutet 
innebar att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd skulle avvecklas och ersättas med 
sex nya nämnder: äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd 
samt socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. I samband med 
omorganisationen har nya gränsdragningsproblem uppstått samtidigt som vissa tidigare 
svårigheter också blivit tydligare. 

 I den tidigare stadsdelsorganisationen fanns gränssnittsproblem såväl internt inom 
förvaltningarna som mellan de olika stadsdelsförvaltningarna. Olika riktlinjer och forum 
skapades i syfte att lösa den gränssnittsproblematik som fanns.  

En av de stora utmaningarna för välfärdens verksamheter i Sverige är att samordna 
insatserna för patienter och brukare. Oavsett organisationsform kan organisatoriska 
mellanrum uppstå för de tillfällen när någon eller något ”faller mellan stolarna”, när 
samordningen av aktiviteter uteblir eller misslyckas, oavsett om det sker internt i en 
organisation eller mellan olika organisationer. En komplicerande faktor är att 
ansvarsgränser och organisationstillhörigheter inte alltid stämmer överens med behoven 
av ett samordnat agerande i det enskilda fallet. Patienter, elever och äldre slussas runt och 
hänvisas då vidare inom vården, skolan eller omsorgen.2 

Förvaltningarnas utredning  
Efter att de nya nämnderna etablerats har vissa gränssnittsproblem uppmärksammats i 
verksamheterna. För att skapa sig en helhetsbild av gränssnittsproblematiken uppdrog 
direktörerna för de sex förvaltningarna till en särskild utredare att göra en 
nulägesbeskrivning av problembilden gällande de gränsområden för samarbete som 
förvaltningarna har idag. Exempel på gränsområden som berör flera förvaltningar och 
som ingick i uppdraget var: socialpsykiatri, hemlöshet, barn- och unga med 
funktionsnedsättning, insatser i väntan på beslut, socialjourens uppdrag samt äldre med 
behov inom flera olika verksamheter.  

För att beskriva nuläget genomförde utredaren semistrukturerade intervjuer med ett 
trettiotal chefer och andra nyckelpersoner samt tog del av förvaltningarnas material inom 
området. Utöver detta har utredaren även intervjuat förvaltningsdirektörerna i Malmö stad 
för att ta del av hur de hanterade de gränsdragningsfrågor som uppstod i samband med 
Malmö stads omorganisation 2017. Utredaren överlämnade sin rapport i april 2022 och 
resultatet fungerar som underlag för det fortsatta arbetet i de sex förvaltningarna. 

 
2 Mats Tyrstrup, I välfärdsproduktionens gränsland. Organisatoriska mellanrum i vård, skola och 
omsorg. 2014 
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Av rapporten (se bilaga 1) framgår att det finns upplevda problem inom följande 
områden: 

• Gränssnitten mellan förvaltningarnas uppdrag upplevs som otydliga 

Det finns olika tolkningar av reglementet i förvaltningarna vad avser till exempel 
om det är diagnos/ålder eller aktuellt stödbehov som avgör vilken förvaltning ett 
ärende tillhör. Dessutom beskrivs arbetet med hemlöshet som ett område där 
ytterligare tydlighet kring ansvar och arbetssätt önskas. 

• Organisationen inom förvaltningarna behöver ses över efter omorganisationen 

Det finns behov av att lokala överenskommelser, rutiner, policies och avtal ses 
över och revideras efter omorganisationen. Också socialjourens uppdrag behöver 
förtydligas vad avser akut mottag för personer med funktionshinder. 

I utredningen framkommer att det saknas insatser för personer som inte passar in 
i de traditionella målgrupperna och att detta är en faktor som försvårar samarbete 
mellan förvaltningarna. 

• Ledning och styrning kan utvecklas för att främja samverkan. 

Det finns bristande kunskap om varandras förutsättningar och felaktiga 
föreställningar och förväntningar på varandra leder till frustration och konflikter. 
Kravet på att hålla budget i balans samtidigt som man får ta kostnader man 
upplever att man inte har budget för bedöms inte gagna samverkan över 
förvaltningsgränserna. 

Förändringen från 65-årsgräns till ”behov av stöd och hjälp på grund av ålder” får 
återverkan i arbetet och förändringen bedöms ta tid och behöver implementeras 
brett i verksamheten. Mycket av det gamla invanda arbetssättet behöver förändras 
i grunden.   

Den överenskommelse som slutits om socialpsykiatri uppfattas som för 
övergripande och inte tillräckligt specifik för att utgöra ett stöd i samverkan. 
Upplevelsen är att kända och mångåriga konfliktfrågor förskjuts från 
ledningsnivå till enskilda medarbetare, där de inte kan lösas. 

• Arbetssätt i gränssnittsärenden behöver anpassas och tydliggöras. 

Samordning av insatser i komplexa ärenden med flera olika insatser från olika 
förvaltningar och enheter behöver utvecklas och ett klargörande kring vem som 
ansvarar för insatser i väntan på beslut i ärenden med oklar hemvist behövs. 

Det behövs en bredare, överlappande kompetens inom samtliga förvaltningar och 
nya arbetssätt med ökad samverkan kommer ställa krav på kompetensutveckling 
som handlar mer om arbetssätt, samordning, kommunikation och samsyn snarare 
än sakkunskap inom respektive problemområde. 

I utredningen framkommer också att det finns olika uppfattning om hur 
bestämmelserna i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU, förhåller sig till förvaltningen för funktionsstöds uppdrag och 
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bestämmelserna i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 

Pågående och planerat arbete utifrån rapportens resultat 
Inom ramen för arbetet med kommunstyrelsens uppdrag har stadsledningskontoret träffat 
berörda direktörer. Direktörerna framhåller att det i de allra flesta ärenden finns ett gott 
samarbete och en tydlig ansvarsfördelning. De brister som finns är identifierade i den 
förvaltningsövergripande rapporten och det finns en samsyn mellan förvaltningarna kring 
att arbeta tillsammans och lösningsinriktat med gränssnittsproblematiken. 
Verksamheterna ska utgå från vad som är bäst för den enskilde och inte fastna i 
diskussioner om resurser och ekonomi. Verksamheternas rutiner ska beskriva hur 
förvaltningarna ska samverka runt den enskilde och ska inte syfta till att sortera 
människor till respektive förvaltning. Arbetet ska utgå från förvaltningarnas olika 
reglementen där målgruppsstyrningen är tydliggjord. Utgångspunkten är en öppen och 
bred tolkning av reglementet då det inte går att exakt säga var varje målgrupp hör hemma.  

Direktörerna har utifrån de i rapporten identifierade problemen prioriterat ett antal 
insatser. Samordningsgruppen socialpsykiatri blir samverkansgrupp för 
gränssnittsproblematik och får ett utökat mandat. Gruppens sammansättning och uppdrag 
har tydliggjorts och en processledare har tillsatts som har till uppdrag att arbeta som 
samordnare och ge stöd till gruppen. Regelbundna avstämningar med direktörerna ska ske 
under hösten 2022.  Samverkansgruppen har i uppdrag att arbeta med de identifierade 
bristerna så som till exempel de gränssnittsfrågor som finns kring hemlöshet. Särskilda 
uppdrag avseende frågorna om gemensam socialjour, insatser till barn och unga med 
diagnoser samt frågan om hur LVU förhåller sig till förvaltningen för funktionsstöds 
uppdrag och LSS har lämnats till särskilt utsedda avdelningschefer respektive jurister på 
förvaltningarna att fortsatt utreda.  

För att underlätta arbetet i de ärenden där oklarheter kring hemvisten uppstår har 
förvaltningsdirektörerna dessutom kommit överens om att de insatser som behöver 
beviljas i avvaktan på beslut i ärendet ska handläggas i socialförvaltningarna. En ny 
anvisning kan komma att behöva tas fram för att tydliggöra ställningstagandet. Samtidigt 
har samverkansgruppen för gränssnittsproblematik fått i uppdrag att utreda konsekvenser 
av ställningstagandet.  

Arbetet återkopplas till de sex direktörerna vid planerat uppföljningsmöte under hösten 
samtidigt som verksamheterna hålls informerade om det arbete som sker såväl via linjen 
som på intranätet. Respektive nämnd har informerats om rapportens resultat samt vilka 
åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras. 

Stadsledningskontorets bedömning 
För att skapa en nulägesbild av pågående arbete har stadsledningskontoret inom ramen 
för uppdraget tagit del av den förvaltningsgemensamma rapport som tagits fram samt 
samverkat med berörda direktörer. Rapporten beskriver på ett fullödigt sätt de problem 
som identifierats. De åtgärder som initierats av direktörerna bedöms vara adekvata och 
omfattande varför stadsledningskontoret inte föreslår några ytterligare insatser. 

Verksamheten är till stor del organiserad för att möta den stora majoriteten brukare med 
mer avgränsade behov. I de flesta ärenden finns ett gott samarbete och en tydlig 
ansvarsfördelning men nya lösningar behövs för de brukare med en mer komplex och 
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omfattande behovsbild. Gränsdragningen i komplexa ärenden kommer aldrig att bli helt 
tydlig varför förvaltningarna behöver ha gemensamma arbetssätt som bygger på en högre 
grad av samverkan. Oberoende av vilken organisationsform som verksamheten bedrivs i 
kan gränssnittsproblematik uppstå. I komplexa ärenden behöver man därför kunna styra 
in medarbetare med olika kompetenser oberoende av gränser, och samla de resurser som 
behövs för att möta brukarens behov.  

De brister som finns är identifierade i den förvaltningsövergripande rapporten och det 
finns en samsyn kring att arbeta tillsammans och lösningsinriktat med 
gränssnittsproblematiken. Berörda förvaltningar har initierat ett brett gemensamt 
utvecklingsarbete för att omhänderta de identifierade gränssnittsproblematiken. Arbetet 
drivs av en särskild samordningsgrupp som har givits mandat och har löpande 
avstämningar med socialförvaltningarnas direktörer. Att identifiera områden där 
gränsdragningen är svår och skapa grupperingar och gemensamma projekt utifrån de 
problem detta medför är något som av förvaltningsdirektörerna i Malmö stad också lyfts 
fram som framgångsfaktorer för att samordna arbetet.  

Arbetet med att säkra kvaliteten för den enskilde måste dock ha hög prioritet och bedrivas 
långsiktigt. Stadsledningskontoret kommer fortsatt att följa utvecklingen inom ramen för 
ordinarie uppföljning.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Reviderat yrkande från MP och V angående 
uppföljning av effekterna av 
omorganisationen från stadsdelsnämnder till 
facknämnder med fokus på organisatoriska 
mellanrum som leder till att människor inte får 
det stöd de har rätt till 
§ 446, 0585/22  

Beslut 
Enligt beslutssatsen i yrkandet från MP och V, yrkandet från S och yrkandet från D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnd Hisingen, 
socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, nämnden för 
funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden återkomma med en rapport 
kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik nämnderna emellan. 
Rapporten ska innehålla förslag på åtgärder vid identifierade brister. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 4 maj 2022, § 406. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 17 maj 2022 (reviderat). 
Yrkande från S den 17 maj 2022. 
Yrkande från D den 18 maj 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 17 maj 2022. Vidare yrkar Grith Fjeldmose (V) bifall till beslutssatsen i yrkande från 
S den 17 maj 2022 och yrkande från D den 18 maj 2022 och föreslår att förslag till beslut 
i respektive yrkande ska behandlas som ett förslag då de är likalydande. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 17 maj 2022 och beslutssatsen i 
yrkande från MP och V den 17 maj 2022 och yrkande från D den 18 maj 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 18 maj 2022 och beslutssatsen i 
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1 Sammanfattning 

1.1 Uppdrag 
Det finns olika bilder av hur förvaltningarnas uppdrag ser ut i förhållande av 
varandra. Det verkar framförallt handla om att förvaltningarnas reglementen 
tolkas på olika sätt. Detta får konsekvenser för de målgrupper som hamnar i 
gränssnittet. I grund och botten handlar det om att det finns olika syn och 
förväntningar på om människor ska delas in i olika fackförvaltningar utifrån 
mer eller mindre statiska kriterier som diagnos, ålder, etc. eller om människor 
ska få stöd från den fackförvaltning som bäst kan tillgodose aktuella behov. 

En målgrupp där åsikterna går väldigt mycket isär är hemlösa. Grundtanken i 
reglementena är, enligt Stadsledningskontoret, att hemlösa ska kunna få insatser 
från flera nämnder. Men det förvaltningarna har olika uppfattning om är ifall 
hemlöshet ska ses som en separat problematik eller som en konsekvens av 
annan problematik. 

1.2 Organisation 
Förvaltningarnas organisation, bemanning, delegation och resursfördelning är 
ännu inte fullt ut anpassade till den nya nämndsorganisationen. Det kan t.ex. 
handla om lokala överenskommelser, rutiner, policies och avtal som behöver 
revideras. Förvaltningarna behöver även se över sina delegationer kopplade till 
vilka uppdrag de har i den nya organisationen. 

När det gäller organisation och resursfördelning är en stor fråga den om hur 
socialjour och akut mottag ska organiseras för personer med funktionshinder. 
Ska alla förvaltningar ha gemensamt mottag och jourverksamhet eller ska 
Förvaltningen för funktionsstöd ha en egen akutverksamhet? 

Många pekar även på det faktum att det saknas insatser för personer som inte 
passar in i traditionella målgrupper och att detta är en faktor som försvårar 
samarbete mellan förvaltningarna då ingen har rätt insats att bevilja. 

1.3 Ledning och styrning 
Ledning och styrning kan utvecklas för att främja samverkan. Det finns en 
allmänt spridd uppfattning att den rådande styrmodellen inte gagnar samverkan 
över förvaltningsgränser och därmed varken brukarna eller stadens 
övergripande ekonomi. I nästan alla intervjuer framkommer även att det finns 
en bristande kunskap om varandras förutsättningar. Det är även många som 
lyfter fram utmaningarna som medförs av övergången från 65-årsgräns till 
”behov av stöd och hjälp på grund av ålder”. 
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Den Överenskommelse om ansvarsfördelning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som beslutades i april 2021 uppfattas av de flesta som 
för övergripande och inte tillräckligt specifik för att utgöra ett stöd i samverkan. 
Upplevelsen är istället att kända och mångåriga konfliktfrågor förskjuts från 
ledningsnivå till gräsrotsnivå, där de inte kan lösas.  

1.4 Arbetssätt 
Gränsdragningen i komplexa ärenden kommer aldrig att bli helt tydlig, och det 
behöver förvaltningarna ha en beredskap för i form av gemensamma arbetssätt 
som bygger på en högre grad av samverkan. Samordning av insatser i ärenden 
med flera olika insatser från olika förvaltningar och enheter saknas i många fall. 
En fråga där förvaltningarna står långt ifrån varandra är vem som ansvarar för 
insatser i väntan på beslut eller verkställighet för personer med 
funktionshinder. 

Representanter från samtliga förvaltningar säger att det behövs en bredare, 
överlappande kompetens inom alla förvaltningarna även om 
kompetensutveckling aldrig kommer kunna ersätta behovet av samverkan 
mellan specialister från de olika förvaltningarna. Nya arbetssätt med ökad 
samverkan kommer ställa krav på kompetensutveckling som handlar mer om 
arbetssätt, samordning, kommunikation och samsyn snarare än sakkunskap. 

I och med den nya organisationen har det uppstått sekretesspärrar mellan de 
olika förvaltningarna. Ibland innebär detta att förvaltningarna hindras att 
använda varandras kompetens eller att hjälpas åt att motivera brukare till rätt 
förvaltning. En annan stor fråga kopplat till lagstiftning är hur LVU förhåller 
sig till LSS. 

1.5 Analys 
För att skapa förutsättningar för god samverkan är det önskvärt att stå på en 
gemensam grund med samsyn kring mål och målgrupper, delad kunskap om 
varandras arbetssätt, samordnade processer med fokus på brukarnas behov, 
ett respektfullt och lösningsfokuserat samtalsklimat samt brett förankrade 
och väl implementerade överenskommelser och rutiner för hur samverkan ska 
ske i praktiken.  
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2 Bakgrund, syfte och metod 

2.1 Bakgrund 
2020 genomfördes en omorganisation där de tidigare geografiskt indelade 
socialförvaltningar istället blev 6 fackförvaltningar: Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen Nordost, Socialförvaltningen 
Sydväst, Socialförvaltningen Hisingen, Socialförvaltningen Centrum och 
Förvaltningen för funktionsstöd. 

I samband med detta har dels nya gränsdragningsproblem uppstått och en del 
gamla problem har blivit tydligare. För att skapa sig en helhetsbild av dessa 
problem initierade direktörerna för samtliga 6 förvaltningar detta uppdrag, som 
sträckte sig mellan december 2021 – april 2022. 

2.2 Syfte 
Syftet med uppdraget är att skapa en nulägesbeskrivning och problembild 
gällande de gränsområden för samarbete som de 6 socialnämnderna har idag.  

Resultatet ska fungera som underlag för de två processledare som kommer att 
jobba vidare med uppdraget och frågan för de 6 olika förvaltningarna. 

Exempel på gränsområden som berör flera förvaltningar och som ingick i 
uppdraget att belysa var: socialpsykiatri, hemlöshet, barn- och unga, äldre med 
problem inom flera olika områden som hör hemma i olika förvaltningar då t.ex. 
65 års gränsen inte är uttalad i reglemente. 

2.3 Metod 
För att belysa de efterfrågade områdena genomförde en extern konsult, Per 
Idström från Prové, semistrukturerade intervjuer med ett trettiotal chefer och 
andra nyckelpersoner (se Bilaga 2: ”Intervjuade personer” och Bilaga 3: 
”Intervjuguide”) samt tog del av förvaltningarnas material inom området. 
Utöver detta har konsulten även intervjuat förvaltningsdirektörerna i Malmö för 
att ta del av hur de hanterade de gränsdragningsfrågor som uppstod när de 
gjorde en liknande omorganisation till fackförvaltningar 2017. 

Resultatet från intervjuerna har av konsulten sammanställts och bearbetats i 
denna rapport, som består av två delar. Den första delen är en 
nulägesbeskrivning som redogör för de intervjuade chefernas bilder av var 
uppdragen mellan de 6 olika socialförvaltningarna korsar varandra idag med 
fokus på vad det är som det råder oenighet om och vilka problem som behöver 
lösas. 

Den andra delen är en sammanfattning och analys av problemområden utifrån 
konsultens perspektiv kopplat till relevant teori. 
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I nulägesbeskrivningen framgår det från vilken förvaltning synpunkter kommer 
ifrån där det har bedömts som relevant. 

I rapporten har genomgående förkortningar använts för vissa lagar och 
organisatoriska begrepp. Förkortningarna är baserade på de förkortningar som 
intervjupersonerna har använt. För den som önskar finns en sammanställning av 
använda förkortningar och deras betydelse i Bilaga 1: ”Förkortningar”. 
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Uppdrag 
Det finns olika bilder av hur förvaltningarnas uppdrag ser ut i förhållande till 
varandra. Det verkar framförallt handla om att förvaltningarnas reglementen 
tolkas på olika sätt. Detta får konsekvenser för de målgrupper som hamnar i 
gränssnittet. 

3.1.1 Olika tolkningar av reglementet 
Förvaltningarna har olika syn på hur reglemente och uppdrag ska tolkas. Den 
stora frågan som återkommer i de flesta intervjuerna är om a) staden har 6 
fullvärdiga socialförvaltningar med olika 3 huvudmålgrupper (IFO, 
Funktionsstöd, Äldreomsorg) eller b) 4 socialförvaltningar och 2 
komplementerande specialistförvaltningar (med fokus på Funktionsstöd 
respektive Äldreomsorg)? 

 

Upplevelsen hos de intervjuade cheferna är att politikernas intentioner är 
otydliga och att förvaltningsdirektörerna inte är överens i den här frågan, utan 
att de förmedlar olika saker till sina respektive förvaltningar. De 4 SF lyfter 
fram alternativ a) som det mest rimliga, medan FFS och ÄVO argumenterar för 
alternativ b). 

Argument som SFs chefer lyfter fram för alternativ a) är att varje förvaltning är 
separata myndigheter som är skyldiga att tillgodose de behov som framkommer 
i deras utredningar. Utifrån detta synsätt är FFS ansvariga för att bevilja insatser 
till sin målgrupp även när det inte handlar om att tillgodose behov utifrån 
individens funktionshinder utan om social problematik. Det är inte juridiskt 
korrekt att en myndighet flyttar över ansvaret till en annan myndighet genom att 
t.ex. göra en orosanmälan om ett barn med autism blir utagerande i tonåren och 
får andra problem såsom missbruk eller kriminalitet. Ett annat exempel är om 
en tonåring på grund av sitt funktionshinder utsätter sin familj för våld. I dessa 
situationer anser SF att det borde ligga hos FFS att bevilja en insats. Medan FFS 
tycker att det handlar om våld i nära relation, vilket faller inom SFs uppdrag. 

Cheferna på FFS menar istället att om en brukare t.ex. bor i ett BmSS som är 
beviljat av FFS så är det utifrån behov kopplade till funktionsnedsättningen. Om 
det samtidigt pågår missbruk eller kriminalitet kan det ge upphov till helt andra 
behov, som inte har något med funktionshinder att göra. Då anser cheferna på 

Upplevelsen hos de intervjuade cheferna 
är att politikernas intentioner är otydliga 

och att förvaltningsdirektörerna inte är 
överens i den här frågan. 



 

Gränssnittsproblematik och samverkan 8 (42) 
Slutrapport efter genomförda intervjuer  
Förvaltningen för funktionsstöd 2022-04-04 

FFS att SF borde gå in, eftersom de har bättre förutsättningar och kompetens för 
att tillgodose dessa behov. 

På FFS har man uppfattat politikens intentioner med fackförvaltningar som att 
de ska ha olika uppdrag inom socialtjänsten. Att FFS ska jobba med 
funktionsstöd på ett annat sätt än tidigare med mer fokus på de 
funktionsstödsspecifika insatserna och att SF jobbar med de insatser som ligger 
inom IFO. Som argument för detta lyfter man t.ex. fram att det bara är SF som 
har delegation på LVU och LVM. Hade tanken varit att FFS skulle vara en 
fullvärdig socialförvaltning för alla personer med funktionshinder, borde de ha 
haft delegation på LVU och LVM för att kunna fatta tvångsbeslut för sin 
målgrupp. 

På SF anser man att det ur ett praktiskt perspektiv blir mindre klientvänligt om 
det ska vara så att FFS och ÄVO enbart ska handlägga insatser kopplade till 
funktionsstöd respektive äldrevård och att SF ska handlägga insatser kopplade 
till sociala problem. Det skapas lätt en otydlighet för den enskilde om olika 
utredningar i samma ärende måste göras i olika förvaltningar. Vid ansökan om 
BmSS hos FFS behöver t.ex. klienten under utredningstiden gå till 
Socialförvaltningen för att ansöka om tillfälligt bistånd för att hantera den akuta 
situationen. Det kan också uppstå svårigheter om klienten inte lämnar samtycke 
för förvaltningarna att informera varandra. Ett annat argument är att SF saknar 
kompetens och resurser för att arbeta med personer med funktionshinder. FFS 
har å andra sidan tolkat reglementet som att alla oavsett diagnos ska kunna få 
beslut och insatser även från SF om behoven är av social karaktär och/eller är 
behov som inte specifikt är kopplat till deras funktionshinder, eftersom den 
typen av behov har inte FFS kompetens och resurser för. 

 

Oavsett hur man definierar målgrupper finns det vissa situationer som alltid 
kommer innebära gränsdragningsproblem. Ett vanligt sådant exempel är 
personer med samsjuklighet. Det är svårt att avgöra om behoven har sin grund i 
missbruk (och därmed är SFs ansvar) eller i funktionshinder. 

Det finns också olika syn mellan förvaltningarna på om det finns en 
gränsdragning mellan psykisk ohälsa (situationsrelaterad problematik) och 
psykisk sjukdom (diagnosrelaterad problematik). FFS tycker att det första hör 
till SFs ansvar, medan SF anser att båda målgrupperna hör till FFS. 

I grund och botten handlar det om att det finns olika 
syn och förväntningar på om människor ska delas in 

i olika fackförvaltningar utifrån mer eller mindre 
statiska kriterier som diagnos, ålder, etc. eller om 

människor ska få stöd från den fackförvaltning som 
bäst kan tillgodose aktuella behov. 
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Förvaltningarnas olika syn på hur målgrupper ska definieras kommer igen i alla 
intervjuer och ligger bakom många av de gränsdragningsproblem som uppstår i 
verksamheterna. Det tar sig kanske vanligast uttryck i frågan om det är diagnos 
eller påvisat stödbehov för att höra till FFS. SF anser att om man har en diagnos 
som gör att man tillhör en personkrets så hör man till FFSs målgrupp. FFS anser 
istället att utifrån lagstiftning och praxis är det påvisat stödbehov som avgör. 

I grund och botten handlar det om att det finns olika syn och förväntningar på 
om människor ska delas in i olika fackförvaltningar utifrån mer eller mindre 
statiska kriterier som diagnos, ålder, etc. eller om människor ska få stöd från 
den fackförvaltning som bäst kan tillgodose aktuella behov. Ett annat sätt att 
säga det är att diskussionen till stor del handlar om hur målgrupperna ska 
definieras, snarare än vilka målgrupper som hör till vilken förvaltning. 

Stadsledningskontoret är tydliga med att tanken i reglementena är att alla 
nämnder är socialnämnder med fullt ansvar för sin målgrupp och vad man enligt 
lag ska göra för dessa personer och att målgrupper ska definieras utifrån behov 
och inte från diagnos. 

Men även om alla på ett övergripande plan är eniga om att det gemensamma 
målet är att ge brukarna det stöd de behöver så har förvaltningarna inte bara 
olika bilder av hur deras respektive uppdrag ser ut, var gränsen går mellan olika 
målgrupper och vem som ansvarar för vad utan också vilket stöd som bäst 
möter de enskildas behov. 

3.1.2 Hemlöshet 
En målgrupp där åsikterna går väldigt mycket isär är hemlösa. Grundtanken i 
reglementena är, enligt Stadsledningskontoret, att hemlösa ska kunna få insatser 
från flera nämnder. Men det förvaltningarna har olika uppfattning om är ifall 
hemlöshet ska ses som en separat problematik eller som en konsekvens av 
annan problematik. 

I den Överenskommelse om ansvarsfördelning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som beslutades våren 2021 separeras hemlöshet inte 
heller ut, utan betraktas som en konsekvens av annan problematik. Det tycker 
SF är bra, annars blir hemlöshet en exkluderande faktor för personer som skulle 
behöva stöd från FFS eller ÄVO.  

En person kan bli hemlös av många anledningar som är tydliga områden för SF, 
t.ex. långvarigt missbruk, särskilda skäl (tillfälligt hemlös på grund av våld i 
nära relation, ungdom som varit institutionsplacerad hela livet, person som 

Förvaltningarnas olika syn på hur målgrupper ska 
definieras kommer igen i alla intervjuer och ligger 
bakom många av de gränsdragningsproblem som 

uppstår i verksamheterna. 
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lämnar kriminalvården). Men hemlösheten kan också bero på psykiatrisk 
problematik som psykos eller autism. När hemlösheten är en konsekvens av 
funktionshinder anser SF att FFS bör ta ansvar för att utreda behov. SF har inte 
samma kunskap kring psykiatrisk problematik och har inte heller lämpliga 
boenden upphandlade för att kunna erbjuda klienterna samma insatser som FFS. 
Om Socialförvaltningen tar hand om hemlöshet hos personer med 
socialpsykiatrisk problematik eller samsjuklighet, finns det risk att 
bakomliggande psykiatriska faktorer blir obehandlade. Om en brukare t.ex. 
hamnar i ett korttidsboende som bara löser hemlösheten, men inte ger den 
omsorg individen har behov av utifrån sin socialpsykiatriska problematik kan 
detta leda till sämre livskvalitet. Det kan också vara svårt att motivera en 
individ till "rätt" insats om de redan har en pågående insats. 

FFS och ÄVO anser å sin sida att hemlöshet bör betraktas som en separat 
problematik. Argumentet är att oavsett diagnos eller ålder ska alla ha samma 
möjlighet att få stöd av SF om de blir hemlösa. Även personer med 
funktionshinder eller över 65 kan bli hemlösa på grund av missbruk eller våld i 
nära relation. Det är inte rätt att de exkluderas från den kompetens som finns för 
andra som hamnar i hemlöshet. Det är dessutom så att de boendelösningar som 
FFS kan erbjuda är anpassade för personer med funktionsnedsättningar, de är 
inte rätt insatser för personer som enbart behöver tak över huvudet. 

På samma sätt kan ÄVO inte bevilja korttidsplatser utifrån enbart hemlöshet. 
De beviljar korttidsplatser utifrån sociala faktorer såsom omsorg och 
omvårdnad. Har den enskilde inte ett tillsynsbehov som sträcker sig runt hela 
dygnet har de inte rätt till korttidsplats. De jourplatser som finns inom ÄVO är 
för en annan målgrupp och behövs för detta syfte. 

 

Diskussioner uppstår framför allt kring bostadslösa personer som är över 65 år 
eller har en funktionsnedsättning men som har väldigt litet stödbehov. Om 
däremot t.ex. en känd funktionshinderklient straffar ut sig från sitt boende så 
anser även FFS att det är ett ärende för dem. 

Synen om hemlöshet ska ses som en separat problematik eller som en 
konsekvens av annan problematik påverkar även hur förvaltningarna ska 
förhålla sig till personer som har behov av stöd i hemmet (t.ex. hemtjänst eller 
boendestöd), men som saknar hem för stödet att utföras i. SF anser att det i 
dessa fall är ÄVO alternativt FFS som borde hantera hemlösheten, eftersom det 
är en brukare som hör till deras respektive målgrupp. Men ÄVO anser att om 
den enskildes behov kan tillgodoses med hemtjänst ska det beviljas, men 
boendet för SF lösa utifrån att de enda boendeformer som finns inom ÄVO är 

Det förvaltningarna har olika uppfattning om är ifall 
hemlöshet ska ses som en separat problematik eller 

som en konsekvens av annan problematik. 
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korttidsvistelse eller vård- och omsorgsboende, och det har dessa personer inte 
rätt till om de klarar sig med hemtjänst. På motsvarande sätt resonerar FFS att 
de beviljar insatser för att kompensera för funktionshinder. Om de t.ex. har en 
bostadslös person som kunde få behovet tillgodosett med boendestöd tycker de 
det är orimligt att de ska bevilja boende eftersom de korttidsboenden som FFS 
har tillgång till kanske kostar 5000 kr/dygn, medan motsvarande boende hos SF 
kostar 1000 kr/dygn. De kan inte heller bevilja BmSS, om den enskilde inte 
uppfyller kraven för den insatsen. 

I Malmö har Arbets- och socialförvaltningen huvudansvar och budget för 
hemlösheten men inte sällan blir lösningen samfinansiering, dvs Arbets- och 
socialförvaltningen står för boendekostnad och Funktionsstödsförvaltningen för 
kostnad och insatsen Stöd i boende kopplat till konsekvens av 
funktionsnedsättning. I gemensamma ärenden arbetar de tillsammans för att 
hitta den bästa lösningen.  

3.2 Organisation 
Förvaltningarnas organisation, bemanning, delegation och resursfördelning är 
ännu inte fullt ut anpassade till den nya nämndsorganisationen. Här följer några 
exempel på detta som framkommit i intervjuerna. 

3.2.1 Lokala överenskommelser 
Lokala överenskommelser, rutiner, policies och avtal har inte hunnit jobbas om 
efter omorganisationen. Flera placeringar är också gjorda enligt den gamla 
överenskommelsen, t.ex. att en socialförvaltning och FFS delar på kostnaden 
50/50. Inom vissa socialförvaltningar anser man att de överenskommelserna 
inte gäller längre, att de hör till den gamla organisationen, men det är olika 
inom olika socialförvaltningar. 

Arbetssätt är inte enhetliga inom förvaltningarna, utan påverkas mycket av hur 
man jobbade förr i respektive stadsdel. 

3.2.2 Delegationer och ramavtal 
Delegationen för respektive förvaltning omöjliggör ibland att besluta om rätt 
insats utifrån den enskildes behov. Förvaltningarna behöver se över sina 
delegationer kopplade till vilka uppdrag de har i den nya organisationen. 

 

I vardagen handlar mycket av 
gränsdragningsproblemen om vad det 

finns för ramavtal och delegation. 
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De fyra SF har dessutom historiskt sett arbetat lite olika i stadsdelarna och har 
därför inte enhetliga delegationer sinsemellan. Det verkar t.ex. saknas 
delegation för Korttidsboende i vissa socialförvaltningar. Och även om de har 
delegation matchas inte den av behörigheten i verksamhetssystemet Treserva, så 
de kan inte bevilja det även om de hade haft delegation. 

En annan insats det ofta är diskussioner kring är tillfälligt försörjningsstöd till 
äldre. Äldreomsorgens handläggare har inte delegation på att bevilja det, utan 
det måste gå via någon av SF. Så om en person får elen avstängd för att den är 
dement och har glömt att betala sina räkningar kan ÄVO bli tvungna att placera 
den på ett korttidsboende för 2500 kr/dygn istället för att betala elräkningen på 
5000 kr så att personen kan fortsätta bo hemma. 

Många uttrycker att i vardagen handlar mycket av gränsdragningsproblemen om 
vad det finns för ramavtal och delegation. T.ex. kan upphandlade utförares 
tillstånd begränsa vilka beslut respektive förvaltning kan fatta. Detta behöver 
också ses över. 

3.2.3 Organisation och resursfördelning 

3.2.3.1 Socialjour och akut mottag 

Frågan är om alla förvaltningar ska ha gemensamt mottag och jourverksamhet 
eller om FFS istället ska ha en egen akutverksamhet. FFSs organisation och 
bemanning utgår från att SF hanterar socialjour och akut mottag trots att SF 
saknar delegation och behörigheter för insatser inom funktionsstöd. 

FFS har ingen akutverksamhet, men SF anser att om FFS ska följa 
överenskommelsen borde de ha det. Det kan bli konkreta problem när t.ex. en 
person med funktionshinder blir utsatt för våld i nära relation. Då har 
Socialjouren inte tillgång till skyddsboenden som är handikappanpassade eller 
som kan ta emot personer med psykiatrisk problematik. 

Det blir också problem när Socialjouren får in ett akut funktionshinderärende. 
De har inte delegation på rena funktionsstödsfrågor, och kan rent tekniskt inte 
aktualisera på FFS. Istället blir de tvungna att öppna ett vuxenärende och skicka 
vidare till Socialförvaltningen, som i sin tur får lämna över ärendet till FFS 
(förutsatt att de får samtycke från den enskilde). I väntan på att FFS kan ta emot 
ärendet blir det kvar på Socialförvaltningen. Detta innebär också att den 
enskildes uppgifter behandlas av fel förvaltning, vilket inte är bra ur ett 
integritets- och sekretessperspektiv. 

Frågan är om alla förvaltningar ska ha 
gemensamt mottag och jourverksamhet 

eller om FFS istället ska ha en egen 
akutverksamhet. 
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Ska alla förvaltningar ha gemensamt mottag och jourverksamhet behöver nya 
sätt att arbeta utvecklas utifrån den nya organisationens förutsättningar. T.ex. 
skulle handläggarna i mottag och socialjour behöva ha kompetens och möjlighet 
att sortera ärendet till rätt enhet tidigt i processen så att det handläggs bäst 
utifrån de behov som finns. 

Ska istället FFS ha en egen akutverksamhet behöver de utveckla nya sätt att 
arbeta och verksamhet och resurser behöver anpassas utifrån detta. 

3.2.3.2 Utförarverksamhet 

Många pekar i intervjuerna på det faktum att det saknas insatser för personer 
som inte passar in i traditionella målgrupper och att detta är en faktor som 
försvårar samarbete mellan förvaltningarna då ingen har rätt insats att bevilja. 

Akuta insatser för barn och unga 

FFS anser inte att akuta situationer är deras uppdrag, utan att de jobbar med 
långsiktiga, frivilliga insatser som föräldrar ansöker om. Därför har de heller 
ingen organisation för att hantera akuta insatser, såsom akutverksamhet eller 
akutmottag. 

Finns det en oro för att ett barn far illa, gör FFS en orosanmälan till någon av 
SF, som vid behov kan fatta beslut om akuta insatser för att skydda barnet. Det 
enda socialförvaltningen har att ta till för att placera barnet är HVB, vilket oftast 
inte är en lämplig insats för dessa barn. Alternativet till HVB skulle kunna vara 
en placering på ett BmSS, men det kan inte Socialförvaltningen bevilja. Då får 
föräldrarna göra en ansökan om BmSS till FFS. För att FFS ska kunna fatta 
beslut om en stor insats som BmSS kräver lagstiftningen välgrundade 
utredningar. Under tiden de utreder ärendet måste Socialförvaltningen ändå 
bevilja HVB i avvaktan på beslut från FFS.  

Vid LVU för barn med funktionshinder som ADHD eller autism är det svårt att 
hitta bra placeringar. På grund av diagnosen är det ofta svårt att verkställa på 
HVB eller Familjehem. Men samtidigt är BmSS fel insats om det är LVU på 
grund av föräldrarnas bristande förmåga. 

Oavsett vem som fattar beslutet så tar det tid att mobilisera boendeplatser för 
barn med funktionshinder kombinerat med social problematik och det är svårt 
att hitta bra placeringar. 

Boendeinsatser för barn och unga 

De insatser som det uppstår gränssnittsproblematik kring är framförallt olika 
boendeinsatser som BmSS, Familjehem eller HVB. Extra komplicerat blir det 
om beslutet är fattat utifrån LVU. 

Det saknas insatser för personer som 
inte passar in i traditionella målgrupper. 
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Ett exempel som många tar upp är HVB-placering för barn med 
funktionshinder, men det kan även handla om familjehemsplacerade barn med 
LSS-behov, där familjehemsföräldrarna kanske behöver avlastning. 

I intervjuerna är det många som lyfter fram HVB som en olämplig insats för 
barn och unga med psykiska funktionshinder. HVB-hemmen har inte rätt 
kompetens och barnen passar i allmänhet inte in i deras målgrupp. Det finns i 
och för sig specialiserade HVB-hem inriktning på neuropsykiatrisk problematik. 
Men har barnet behov av en sådan placering anser SF att det är barn som hör till 
målgruppen för FFS. 

Det blir även extra kostnader att ha barn på t.ex. HVB när de behöver göra 
anpassningar för att kunna möta barnets behov eftersom barnet inte hör till 
deras vanliga målgrupp. Dessa anpassningskostnader hade inte behövt uppstå 
om barnen istället får rätt insats. 

Målet med SFs insatser är att barnen ska flytta hem. De fattar korta beslut som 
omprövas var sjätte månad. Detta skapar otrygghet för ungdomar med livslånga 
funktionshinder som kanske behöver en permanent placering utanför hemmet 
för att få sina behov tillgodosedda. 

Familjehem enligt LSS 

SF upplever att ibland händer att FFS bedömer att Familjehem är rätt insats, 
men de beviljar det inte utifrån att det inte finns någon som kan verkställa det 
för den aktuella målgruppen. Istället beviljar de en mindre insats som inte 
räcker för att möta behoven och det i sin tur kanske på sikt leder till att 
Socialförvaltningen blir tvungna att bevilja en tvångsplacering på HVB istället. 

BmSS för barn och unga som inte har flerfunktionsnedsättningar  

Det finns behov av både fler BmSS för barn och fler akutplatser för barn med 
diagnoser. 

De BmSS för barn som finns inom Göteborgs Stad har främst fokus på 
flerfunktionsnedsättningar. Det saknas t.ex. boenden som är anpassade för barn 
och unga med neuropsykiatrisk problematik, självdestruktivitet eller 
lågbegåvning. 

Boende med stöd och Korttidsboende SoL 

Sedan lång tid har gränsen mellan Boende med stöd och Korttidsboende SoL 
varit otydlig och hanteringen i staden har skiljt sig åt mellan förvaltningar. När 
Socialförvaltningen t.ex. avropar Korttidsboende SoL så är grunden beslut om 
Boende med stöd i vissa förvaltningar och det hanteras på olika sätt i 
förvaltningarna. Ett problem är att det saknas insatser för dem med lättare 
psykiatrisk problematik, t.ex. mer långsiktiga boenden som erbjuder mer stöd än 
ett socialt boende, men som inte är BmSS eller Vård- och omsorgsboende. 
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Vissa stadsdelar har tidigare jobbat med socialt boende som insats för personer 
med psykiska funktionshinder, men många stadsdelar har inte gjort det. Det 
saknas beslut om hur det ska vara framöver och det kräver i så fall att resurser 
flyttas över från SF till FFS. Det innebär också att förvaltningarna bygger upp 
dubbla organisationer eftersom SF kommer fortsätta jobba med denna insats för 
personer utan funktionsnedsättning. 

Det uppstår gränsdragningsproblem om klienten har både en 
funktionsnedsättning som berättigar till BmSS från FFS kombinerat med en 
missbruksproblematik. Om brukaren inte ansöker om insatser utifrån sitt 
pågående missbruk (och inte är aktuell för LVM), riskerar personen att 
återkommande vräkas och flyttas runt mellan olika BmSS. FFS uttrycker att det 
hade underlättat om Socialförvaltningen hade kunnat finnas kvar på något sätt, 
då även öppenvården avseende samsjuklighetens målgrupp brister. 

Skyddat boende för äldre eller personer med funktionshinder 

Det finns inget skyddat boende för personer över 65 som utsätts för hot och 
våld. ÄVO upplever att det finns förväntningar på dem att bevilja Vård- och 
omsorgsboende för att komma tillrätta med hotbilden. Men uppfyller den hotade 
inte kriterierna för VOB hamnar den mellan stolarna. 

Ibland kan en person som skulle ha placerats på Kvinnojour men som samtidigt 
är i behov av hemtjänst istället beviljas korttidsboende, och det är en dyrare 
placering trots att hon inte har så stora behov 

Äldre med social problematik och/eller funktionshinder 

Ofta är det personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik som 
riskerar att bli vräkta. Inom ÄVO saknas olika inriktningar för att matcha 
behoven hos dessa målgrupper. 

ÄVO saknar även beredskap för personer över 65 med social problematik som 
t.ex. kopplingar till gängkriminalitet eller annan hotbild. 

3.3 Ledning och styrning 
Ledning och styrning kan utvecklas för att främja samverkan. Många beskriver 
konflikten som uppstår genom att man har krav på att hålla sin egen budget i 
balans, samtidigt som man får ta kostnader som man upplever att man inte har 
budget för. I nästan alla intervjuer framkommer även att det finns en bristande 
kunskap om varandras förutsättningar. Det är även många som lyfter fram 
utmaningarna som avskaffandet av 65-årsgränsen medför. 

3.3.1 Styrmodell 
Inom alla förvaltningarna uttrycks att samarbetsklimatet blir sämre av att alla 
håller på sitt. Direktörerna är tydliga med att de vill att förvaltningarna ska 
samarbeta för barnens bästa, men i praktiken är enheterna bara beredda att 
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samarbeta så länge de inte behöver gå utanför sitt eget uppdrag och riskera sin 
egen budget. Detta hänger samman med Göteborgs Stads ekonomiska 
styrmodell där alla har ett ekonomiskt mål att hålla sin egen budget i balans. Det 
finns en allmänt spridd uppfattning att den inte gagnar samverkan över 
förvaltningsgränser och därmed varken brukarna eller stadens övergripande 
ekonomi.  

Höga kostnader för insatser som förvaltningen inte har budget för leder till 
ekonomiska konsekvenser för andra insatser. Det blir svårt att hålla budgeten i 
balans när en förvaltning behöver jobba med målgrupper och insatser som de 
inte har budget för. Därför känner förvaltningarna att de behöver säkerställa att 
de kan jobba med de målgrupper som egentligen är deras. Samtidigt är det så att 
om man jagar kostnader och är restriktiv i ena änden leder det till att någon 
måste bli generösare i andra änden för att brukarens behov ska bli tillgodosedda. 
Det finns också en bild av att konsekvenserna av att man snålar med 
förebyggande insatser leder till dyra placeringar senare. 

Förvaltningarnas budgetar är satta utifrån hur de jobbade innan 
omorganisationen. I och med att den nya organisationen innebär att man 
kommer jobba annorlunda behöver också resursfördelningen ses över. Ska t.ex. 
FFS jobba med ett bredare uppdrag kring sin målgrupp behöver budgeten 
anpassas till detta. Och ska det gå att anpassa budgeten behöver den nya 
ansvarsfördelningen vara tydlig först.  

Det saknas även boendeplatser och beredskap budgetmässigt för att möta 
behoven hos de brukare som idag har fel insats och som egentligen har större 
behov än vad deras nuvarande insats tar hand om. 

Alla är överens om att det borde vara mer fokus på vilken insats som tillgodoser 
brukarens behov bäst och mindre fokus på vem som levererar och vem som står 
för kostnaden. Ska det fungera behöver man dels bygga upp goda relationer och 
en vilja att samarbeta och dels utveckla ett ekonomiskt system där budgeten 
justeras utifrån respektive förvaltnings uppdrag i den nya organisationen 
samtidigt som man tar höjd för gränssnittsärenden. Flera chefer uttrycker idéer 
kring en central ”pott” som kan användas för att stimulera samverkan genom att 
i efterhand kompensera de förvaltningar som tar kostnaden i dessa ärenden. 

Alla är överens om att det borde vara mer fokus på 
vilken insats som tillgodoser brukarens behov bäst 

och mindre fokus på vem som levererar och vem 
som står för kostnaden. 



 

Gränssnittsproblematik och samverkan 17 (42) 
Slutrapport efter genomförda intervjuer  
Förvaltningen för funktionsstöd 2022-04-04 

3.3.2 Kunskap om varandra 
Många upplever att förvaltningarna har bristande kunskap om och förståelse för 
varandras förutsättningar dels i form av lagstiftning och delegation och vilka 
möjligheter och hinder dessa ger, men också kring vilka målgrupper det är man 
möter och vilka frågeställningar man behöver hantera. Detta är generellt oavsett 
vilken förvaltning man företräder. 

 

Hos FFS uttrycks t.ex. att förvaltningarna har väldigt olika syn på varandras 
uppdrag, och att de har felaktiga föreställningar och förväntningar på varandra. 
När förvaltningarna definierar varandras uppdrag stämmer det inte överens. 

FFS upplever att det finns en förväntan från SF att FFS ska jobba lika tätt och 
intensivt som de gör i sina ärenden, trots att verksamheterna har olika 
förutsättningar när det gäller bemanning och hur många ärenden en handläggare 
har. 

FFS och SF har även olika syn på när ett stödbehov utifrån en 
funktionsnedsättning är tillräckligt stort för att berättiga till stöd, t.ex. i form av 
boende via SoL eller LSS utifrån en funktionsnedsättning.  

SF uttrycker också att det finns brister i förtroende, tillit och förståelse för 
varandras uppdrag. När de t.ex. upptäcker funktionshinderproblematik i ett 
ärende och vänder sig till FFS kan de få till svar att ansvaret inte ligger hos 
dem. De har svårt att förstå hur FFS resonerar i vissa fall.  

Det kan också bli så att förvaltningarna har förväntningar på att en annan 
förvaltning ska leverera underlag till en utredning. Inom SF beskriver man t.ex. 
hur deras handläggare behöver jaga intyg, underlag etc för att lämna till FFS så 
att de kan göra en utredning. Ett annat exempel som flera inom ÄVO tar upp är 
att de upplever att det finns en förväntan från SF att ÄVO ska utreda ekonomin 
hos de äldre om de behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. Men ÄVO har inte 
delegation på att utreda ekonomi. 

Flera av de intervjuade cheferna uttrycker också att de andra förvaltningarna 
inte har förstått sina egna uppdrag utifrån reglementen och överenskommelser, 
samtidigt som andra chefer menar att om alla fokuserade på vad de själva 
behöver jobba med istället för vad de andra ska jobba med, så hade samverkan 
varit mycket enklare. Då kunde förvaltningarna lägga energin på att tillsammans 
tänka ut vad de kan göra för brukaren.  

Flera beskriver att där samarbetet fungerar bra finns en upparbetad relation 
sedan tidigare, där man både känner varandra och har ömsesidig kunskap om 
varandras verksamheter. Generellt verkar det också vara så att ju högre upp i 

Det finns brister i förtroende, tillit 
och förståelse för varandras 

uppdrag. 
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organisationen man sitter, desto mer positivt upplever man dialog och 
samarbetsklimat. 

Många lyfter upp behovet av mötesforum över förvaltningsgränserna. På 
strategisk nivå finns det forum att träffas, men det saknas på enhetsnivå. Någon 
framför även förslag på att ha bredare samverkansforum kring specifika frågor 
med representanter från olika förvaltningar och nivåer, att forumen inte bara 
håller sig på hierarkisk nivå. 

3.3.3 65-årsgränsen 
En specifik fråga som kommer ställa stora krav på styrning och 
förändringsledning är övergången från 65-årsgräns till ”behov av stöd och hjälp 
på grund av ålder”. 

Inom ÄVO ser man det som i grunden positivt att ta bort 65-årsgränsen, som ses 
som en omodern syn på både vad åldrande och att vara 65 innebär. Men det 
krävs ett paradigmskifte i tänkandet hos alla medarbetare inom samtliga 
förvaltningar om ”behov av stöd och hjälp på grund av ålder” ska ersätta 65-
årsgränsen. Mycket av det gamla invanda behöver lyftas upp med rötterna, både 
när det gäller förhållningssätt, arbetssätt, delegationer, organisation och 
resursfördelning. 

Äldreomsorgen möter också alltfler äldre med social problematik som 
kriminalitet och missbruk. Det ställer dels krav på ÄVO att utveckla sina 
arbetssätt, men även på alla myndighetsförvaltningarna att samordna sig för att 
följa individen över förvaltningsgränserna. 

Delegationen följer i dagsläget 65-årsgränsen och stöder inte ett arbetssätt som 
utgår från annan gränsdragning. Det är t.ex. oklart om LSS sträcker sig över 65 
år. I Göteborgs Stad har man bestämt att efter 65 år är det SoL-insats som 
gäller. ÄVO har därför inte mandat att teckna avtal med utförare av LSS, vilket 
leder till att personer med LSS som har fyllt 65 år kan bli tvungna att flytta till 
ett Vård- och omsorgsboende för att få sina behov tillgodosedda. 

Det kan också bli så att individer som tidigare har haft insatser från FFS flyttas 
över till ÄVO för att de har fyllt 65 och då får avslag från ÄVO eftersom de inte 
uppfyller kriterierna för de insatser som ÄVO beslutar om. 

Utförarenheterna inom ÄVO och FFS är också anpassade utifrån 65-årsgränsen. 
Ett exempel är om en person med funktionsnedsättning som har behov av 
boende enligt SoL. Är du under 65 kan FFS bevilja ett SoL-boende, men det 

Mycket av det gamla invanda behöver lyftas upp 
med rötterna, både när det gäller förhållningssätt, 

arbetssätt, delegationer, organisation och 
resursfördelning. 
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finns inget i stan så då erbjuds boende utanför Göteborg. Men är du över 65 kan 
ÄVO bevilja ett SoL-boende i Göteborg 

Boendestöd jobbar t.ex. inte med äldre för att det inte finns någon 
utvecklingspotential. Men en person över 65 kan ju jobba fortfarande, man kan 
inte säga att utvecklingspotentialen är kopplad till hur många år en person är. 

Hur man arbetar med utredningar kommer förmodligen behöva ändras. Det 
kommer bli svårare att avgöra när den övervägande delen av en individs behov 
går från t.ex. funktionsnedsättning till behov på grund åldrande. Inom FFS 
uttrycker vissa oro för att det kommer innebära att mycket tid i ärenden kommer 
gå åt för att utreda och ha dialog med ÄVO. Det kommer behövas nya 
samarbetsdokument såsom rutiner och överenskommelser som stöder hur 
förvaltningarna ska arbeta tillsammans när 65-årsgränsen tas bort. 

Utöver nya överenskommelser och arbetssätt där förvaltningarna kanske 
konsulterar varandra eller samhandlägger utredningar i högre grad än nu anser 
de flesta att kompetensen behöver breddas inom alla förvaltningarna. 
Handläggarna inom SF och FFS behöver utveckla sitt kunnande om åldrande, 
medan handläggarna inom ÄVO behöver bredda sin kompetens att även 
innefatta funktionshinder och social problematik. 

3.3.4 Rutiner och riktlinjer 

3.3.4.1 Överenskommelse om ansvarsfördelning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

De flesta anser att grundproblemet är en otydlighet i ledning och styrning och 
inte hur förvaltningarna samverkar i praktiken. Överenskommelsen som 
beslutades i april 2021 ses av flera som ytterligare en pappersprodukt som är 
resultatet av att man inte har kommit överens högre upp. Den uppfattas som för 
övergripande och inte tillräckligt specifik. Problemet med överenskommelsen 
beskrivs bl.a. som att den inte säger mycket mer än att socialsekreterare, förste 
socialsekreterare och enhetschefer ska samverka men ger inget stöd i 
ansvarsgränser. Upplevelsen är att ingen pratar klarspråk för att inte komma i 
konflikt och att kända och mångåriga konfliktfrågor förskjuts från ledningsnivå 
till gräsrotsnivå, där de inte kan lösas.  

En arbetsgrupp jobbar på att ta fram en anvisning utifrån överenskommelsen. 
Det finns även en mall för samordnad plan. Men det finns de som menar att det 
inte spelar någon roll vilka rutiner som finns när gränsdragningen är så otydlig. 

Upplevelsen är att ingen pratar klarspråk för att inte 
komma i konflikt och att kända och mångåriga 

konfliktfrågor förskjuts från ledningsnivå till 
gräsrotsnivå, där de inte kan lösas. 
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Arbetsgruppen fokuserar på att tydliggöra överenskommelsen kring personer 
med lättare psykisk/psykiatrisk problematik och samtidig hemlöshet. 
Målgruppen Hemlösa är arbetsgruppen fortfarande inte överens om när 
intervjuerna genomförs. 

Det finns även fler målgrupper kring vilka den nya överenskommelsen är 
otydlig: barn och unga, bristande föräldraförmåga, akuta insatser, våld i nära 
relationer i kombination med psykiatrisk problematik, samt missbruk och 
samsjuklighet. Finns det undantag till överenskommelsen behöver detta också 
tydliggöras (t.ex. kring multihandikappade, bostadslöshet, brottsoffer). 

En annan distinktion som inte tydliggörs i överenskommelsen är skillnaden 
mellan psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. FFS anser att de är 
ansvariga för stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar, medan 
psykisk ohälsa handlar om livssituation och miljö snarare än funktionshinder, 
och därför borde höra till SF. SF anser att båda målgrupperna hör till FFS. 

Överenskommelsen tar heller inte upp detaljer som t.ex. vad förvaltningarna ska 
göra med ett ärende under tiden som de inte kommer överens. 

Det kommer alltid finnas undantag som behöver lösas, problemet nu är att det 
inte finns någon tydlig gränsdragning att göra undantag från. Oklarhet i 
ansvarsfördelning skapar oro och tar mycket tid. Utrymme ges för varje 
förvaltning att se till sitt eget uppdrag och agera utifrån det. I slutändan är det 
pengarna man bråkar om och det blir en grogrund för konflikter, som framför 
allt drabbar enhetschefer och handläggare, eftersom det i första hand är de som 
ska komma överens i individärenden som kan ha behov av flera insatser.  

Konsekvenserna blir att medarbetare far illa och till och med sjukskriver sig. 

Utöver överenskommelsen finns ”Göteborgs Stads rutin för ansvarsfördelning 
av ärenden mellan de fyra SF, FFS och ÄVO” som har reviderats parallellt med 
att överenskommelsen togs fram. SF anser att rutinen är ersatt av 
överenskommelsen och inte längre gäller, men FFS håller inte med. T.ex. rör 
överenskommelsen enbart personer med psykiska funktionsnedsättningar, 
medan rutinen gäller alla personer med funktionsnedsättningar. 

Rutinen och överenskommelsen motsäger varandra. I ”Rutinen för 
ansvarsfördelning” ligger t.ex. ansvaret för hemlöshet på SF. I den nya 
”Anvisningen till överenskommelsen” ligger ansvar för hemlöshet fördelat till 
alla. 
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3.4 Arbetssätt 

3.4.1 Samordning av insatser 
Flera av cheferna tar i intervjuerna upp det faktum att gränsdragningen aldrig 
kommer att bli helt tydlig, och att det behöver förvaltningarna ha en beredskap 
för i form av gemensamma arbetssätt som bygger på en högre grad av 
samverkan. Man menar även att fokus på gränsdragning i ärenden orsakar 
suboptimering av samverkan och hur individerna får det bästa stödet utifrån sina 
behov. 

Samordning av insatser i komplexa ärenden med flera olika insatser från olika 
förvaltningar och enheter saknas i många fall. Om t.ex. en familj har olika 
insatser från olika förvaltningar och enheter finns det ingen utpekad 
huvudansvarig för samordningen. Familjen vet inte vem de ska vända sig till, 
utan får lägga tid och energi på att få tag på rätt person etc. Det kan också 
uppstå ett tomrum där förvaltningarnas olika insatser inte riktigt möts och 
familjens behov därmed inte fylls. 

 

 

Förvaltningarna ger även exempel på hur ärenden kan bollas mellan 
förvaltningarna. Om Socialförvaltningen är inne hos en familj och ser att de 
behöver insatser från FFS får de motivera dem att ansöka om stöd. Men 
föräldrarna kanske inte får sin ansökan beviljad från FFS, utan hänvisas tillbaka 
till Socialförvaltningen. Det kan också inträffa att en person blir hänvisad från 
Socialförvaltningen att ansöka om t.ex. kontaktperson hos FFS samtidigt som 
personen utreds för samma insats hos Socialförvaltningen. Eller att ÄVO 
utreder behovet av vård- och omsorgsboende hos en person som dessutom har 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Om den enskilde inte blir beviljad vård- och 
omsorgsboende har ÄVO inget annat att erbjuda för de behov som orsakas av 
övrig problematik. Där hade det varit bra om de andra förvaltningarna hade 
varit med och matchat med insatser utifrån de behov som ÄVO inte kan 
tillgodose med sina insatser. 

Att arbeta utifrån vad som är den bästa insatsen för brukaren oavsett vem som 
betalar kräver mycket nära samarbete, på ett sätt som förvaltningarna inte alltid 
gör idag. I intervjuerna framförs olika förslag på hur förvaltningarna skulle 
kunna bättre beredskap för att lösa komplexa ärenden. Det finns goda exempel 
på när förvaltningarna utreder parallellt och delar på kostnaderna kring t.ex. 
samsjuklighet missbruk och psykiatri. Men så fungerar det inte i hela staden.  

Att arbeta utifrån vad som är den bästa 
insatsen för brukaren oavsett vem som 

betalar kräver mycket nära samarbete, på ett 
sätt som förvaltningarna inte alltid gör idag. 
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Det finns potential i att ytterligare utveckla arbetssätten kring samhandläggning 
för att ta ett snabbt, samlat grepp kring samordning av olika insatser i samma 
ärende med tätare samarbete där alla utgår från den enskildes behov och har en 
välvillig inställning och där man kanske snabbt kan landa i ett beslut som 
innebär delad kostnad mellan förvaltningarna. 

Ska utvecklad samhandläggning fungera i praktiken behövs det ett bättre system 
för att dela kostnader än vad som finns idag. Det behöver också vara tydligt hur 
förvaltningarna ska hantera en samfinansierad insats om t.ex. det ena behovet 
upphör och hur man gör rent juridiskt, dvs vem som fattar vilken del av 
beslutet. I barnärenden behöver man hantera det glapp som uppstår mellan de 
två utredningsmodellerna IBIC och BBIC och i ärenden med äldre behöver man 
hantera de problem i arbetsledning som kan uppstå utifrån att förstarna har olika 
mandat i olika förvaltningar och att ÄVOs handläggare har högre delegation än 
IFOs handläggare. 

Man behöver också adressera den frustration som diskrepansen mellan 
förvaltningarnas olika arbetssätt medför. Det handlar framförallt om skillnaden 
mellan FFSs mer inväntande arbetssätt i kontrast till SFs mer motiverande. FFS 
kan t.ex. inte göra något om en person med funktionshinder inte ansöker, men 
personen kanske saknar sjukdomsinsikt. Samtidigt klarar personen sig kanske 
inte fullt ut själv, och då blir den kvar hos Socialförvaltningen som inte kan 
erbjuda rätt insatser utifrån brukarens funktionshinder. 

Några chefer tar upp vikten av gemensam långsiktighet i utredningar. Att både 
ta med hela historiken inte bara i sin egen förvaltning utan även om den 
enskilde har varit aktuell på en annan förvaltning tidigare. Det skapar 
förutsättningar för att se trender i individens utveckling. På så sätt kan man bli 
bättre på att förebygga uppbrott genom långsiktiga planeringar där rätt insats 
slussas in i rätt tid. Det är också viktigt att inte kortsiktigt snåla ekonomiskt 
genom att sätta in rätt insats i för liten omfattning. 

De finns också de som förespråkar en särskild verksamhet som tar hand om de 
brukare som inte riktigt passar in i någon förvaltning och riskerar att falla 
emellan eller bollas omkring. 

En annan idé som flera tar upp är att jobba mer med Vård- och stödsamordnare 
eller liknande koordinerande funktion. Det behöver inte vara nya tjänster utan 
skulle kunna vara ett uppdrag för erfarna socialsekreterare eller liknande. 

Många belyser också vikten av att förtroende, tillit och förståelse för varandras 
uppdrag är upparbetat så att förvaltningarna kommer bort från att tänka "vi och 
de". Ett konkret förslag är att ta fram en processbild eller karta över vilka 
insatser som är kopplade till respektive beslutsgrund där det är tydligt vem som 

Man behöver adressera den frustration som 
diskrepansen mellan förvaltningarnas olika 

arbetssätt medför. 
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utför olika insatser, vilka som kan hjälpa till med vad, vilka kriterier man måste 
uppfylla för respektive insats etc. 

Idag när det uppstår oenigheter försöker man lösa det genom att ibland ta på sig 
kostnader eller komma överens om att dela kostnaden. Man försöker lösa det så 
den enskilde inte kommer i kläm. 

På individnivå fungerar det ganska bra med samverkansmöten som lyfter frågan 
vidare i linjen när handläggare inte kommer överens. Problemet kan bli att när 
det lyfts lite för högt har överordnade chefer inte detaljkunskapen om det som 
frågan gäller. Det upplevs också som ett ineffektivt sätt att jobba som kostar 
både pengar och tid samtidigt som det inte bidrar till att verksamheterna bygger 
nya samverkansmönster på enhetsnivå. 

Många tycker det hade varit bra med en medlingskommission som kommer in 
och avgör tidigt i processen när man märker att man inte kommer komma 
överens. Man tänker att det skulle ge effektivare handläggning och mer 
rättssäkra bedömningar. Andra inte tycker att det borde behövas en sådan 
instans, och att det motverkar intentionerna att fungera som en stad. 

3.4.1.1 Exempel på målgrupper där gränsdragning och samverkan behöver 
utvecklas 

Barn och unga med psykiska funktionshinder 

När det gäller barn och unga är den stora målgruppen där 
gränssnittsproblematik uppstår mellan förvaltningarna framförallt de individer 
som har psykiska funktionshinder och samtidigt är aktuella på någon av SF 
enligt SoL eller LVU. Ofta handlar det om utmanande beteende, 
skolproblematik, kriminalitet etc. 

Unga vuxna med psykiska funktionshinder 

Unga vuxna med funktionshinder som har haft en långvarig placering utifrån 
LVU är en annan målgrupp. När dessa ungdomar fyller 20 släpper LVU och det 
är inte säkert att Vux har grund för någon annan insats. Då släpper de ansvaret 
utan att FFS nödvändigtvis tar över, eftersom ungdomen i så fall måste ansöka 
om stöd. 

Någon chef kommer med förslaget att införa en Unga-vuxna-enhet för åldern 
18-25, det skulle kunna ge en mjukare övergång för den enskilde från BoU till 
Vux.  

På individnivå fungerar det ganska bra med 
samverkansmöten som lyfter frågan vidare i 

linjen när handläggare inte kommer överens. 
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Föräldrastöd till föräldrar med barn som hör till FFS 

I många fall är barnens problematik kombinerad med en bristande 
föräldraförmåga. Det kan vara utmattade föräldrar, eller föräldrar med 
samsjuklighet eller missbruk. Det kan också vara att föräldrarna har 
neuropsykiatrisk problematik själva. När det gäller bedömningarna av 
föräldraförmågan går åsikterna ofta isär mellan förvaltningarna. FFS har 
individen i fokus, medan SFs Barn och unga-handläggare har familjen i fokus. 
Det bidrar till olika ingångar och att handläggare landar i olika beskrivningar av 
behov. På SF upplever man att FFS ofta har för höga krav på vad föräldrar till 
barn med funktionshinder ska klara av för att föräldraförmågan ska bedömas 
som tillräckligt god. När FFS bedömer att föräldrarna brister i sin 
föräldraförmåga gör de ibland en orosanmälan till någon av SF. Det leder till att 
det tar längre tid innan någon insats kommer igång jämfört med om FFS själva 
hade utökat ett befintligt beslut med stödinsatser riktade mot föräldrarna. 

De insatser som FFS beviljar utgår i första hand från det stödbehov barnet har 
utifrån sin funktionsnedsättning. Insatserna utgår inte från sociala behov, även 
om de ibland kan vara av avlastande karaktär för de närstående. Finns det social 
problematik som t.ex. bristande föräldraförmåga innebär det vanligtvis att 
kompletterande insatser behöver beviljas av någon av SF, inte att FFS tar över 
ansvaret för att jobba med den sociala problematiken. De kan bevilja föräldrar 
avlastning utifrån LSS, men det måste finnas ett fungerande föräldraskap att 
avlastas ifrån. Här skiljer sig uppfattningen mellan förvaltningarna åt, och 
förvaltningarna har olika förväntningar på vad den andra förvaltningen borde 
göra. 

När föräldrarna har sviktande förmåga upplever t.ex. FFS att SF ofta tycker att 
de ska bevilja BmSS, men BmSS är inte en avlastande insats, utan är till för 
barn vars funktionsnedsättning är så stor att de inte kan bo hemma för att de har 
flera omfattande stödbehov inom flera livsområden. Om barnet inte är 
kvalificerat för BmSS kan inte den insatsen beviljas för föräldrarnas skull. 

SF kan å sin sida uppleva frustration över att om de t.ex. bedömer att 
normalfungerande föräldrar inte är i behov av insatser för att utveckla sitt 
föräldraskap utan behöver avlastning så kan de bara bevilja avlastning i form av 
kontaktperson, kontaktfamilj eller läger. SFs bild är att om barnen istället hade 
varit ärenden hos FFS hade de kunnat beviljas ”vassare” insatser som 
avlösarservice, ledsagning eller kvalificerat korttidsboende. Men även om 
barnet var aktuellt hos FFS gör de kanske en annan bedömning och anser att det 
inte är mer avlastning föräldrarna skulle behöva, utan stöd i att utvecklas som 
föräldrar. 

När det gäller bedömningarna av 
föräldraförmågan går åsikterna ofta 

isär mellan förvaltningarna. 
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Någon chef tycker det finns stöd i reglementets formulering om stöd till 
anhöriga för att FFS skulle kunna utveckla ett föräldrastödjande arbete kopplat 
till barn med funktionshinder när traditionellt föräldrastöd inte räcker till. En 
annan idé som förs fram av Stadsledningskontoret är att SF och FFS 
tillsammans skulle kunna utveckla stödet till dessa föräldrar. 

Gränssnittsproblematik kan även uppstå när förvaltningarna är överens om 
bedömningar om det handlar om att bevilja kompletterande insatser från båda 
förvaltningarna. Det finns en upplevelse av att det i den nya organisationen är 
svårare att få till samarbete mellan insatser från olika förvaltningar, t.ex. 
Familjebehandling kombinerat med Boendestöd i familjer som behöver mer 
praktiskt stöd i vardagen. 

3.4.1.2 Konsekvenser för brukare 

Här följer några exempel vilka konsekvenser bristande samordning kan få för 
brukare: 

Motsättningar mellan handläggare 

Det händer ibland att brukarna får uppleva motsättningar och argumentation 
mellan förvaltningarna på t.ex. SIP-möten. 

Längre handläggningstid 

Brukare behöver träffa fler handläggare vid fler tillfällen för att förvaltningarna 
inte har samordnat sig. Beslut och insatser dröjer längre. 

Ärenden avslutas 

När orosanmälningar kommer till Socialförvaltningen finns det, enligt FFS, en 
tendens att om det finns tecken på att det är ett barn med funktionshinder så 
avslutas ärendet oftare utan att utredning inleds än om det hade varit ett 
"vanligt" barn. Motiveringen är ofta att barnet har en insats på funktionshinder 
som tillgodoser behovet. Men orosanmälan kan t.ex. ha gjorts utifrån att det är 
föräldrarna som sviktar samtidigt som det är föräldrarna själva som är 
personliga assistenter åt sitt barn. Det får man inte syn på om ärendet inte 
utreds. 

Otydlighet 

Brukare kan uppleva en otydlighet vart de ska vända sig om de t.ex. har två 
handläggare, vem som ska hjälpa dem med vilken fråga. 

Det kan också skapas förhoppningar hos brukaren om vilka möjligheter som 
finns när de inte får den information de skulle behöva. Socialförvaltningen 
kanske motiverar den enskilde att ansöka om en insats hos FFS och så visar det 
sig att personen inte har rätt till den insatsen. Det kan givetvis ske åt omvända 
hållet också. 
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Ansökan avslås 

När ingen kan se vem som har huvudansvaret för en brukare kan det bli så att 
brukaren får avslag från två ställen, då båda verksamheterna tror att den andra 
verksamheten tar hand om det. 

ÄVO upplever att SF ofta ställer fyrkantiga krav på ansökan om ekonomiskt 
bistånd istället för att möta personer där de är. De ger exempel på hur dementa 
förväntas ta sig till socialkontoret för att handläggarna på ekonomiskt bistånd 
inte gör hembesök. Om den enskilde inte kan leva upp till verksamhetens krav 
på ansökan pga nedsatt förmåga får de avslag. 

3.4.2 Insats ”i väntan på”  
SF anser att eftersom FFS har tillgång både till SoL och LSS, borde de själva 
kunna bevilja insats enligt SoL i väntan på att en LSS-utredning ska bli klar 
eller i väntan på verkställighet av beslut. Många från SF uttrycker frågor kring 
varför inte kan FFS bevilja en SoL-placering på BmSS under utredningens 
gång? Eller fatta beslut om placering på HVB med tillstånd för både SoL och 
LSS som bättre möter barnens behov? 

FFS anser att lagstiftningen gör det svårt för dem att fatta tillfälliga beslut under 
utredningens gång eller i väntan på verkställighet. De kan inte bevilja något som 
inte är juridiskt hållbart. Delvis handlar det om att när det gäller funktionshinder 
kan de inte ta tillbaka ett gynnande beslut om det visar sig vara felaktigt. Därför 
måste en funktionshinderutredning vara klar och bygga på relevanta underlag 
och intyg innan ett beslut kan fattas. 

Det finns mycket praxis kring LSS. Uppdraget enligt reglementet är att jobba 
utifrån praxis och följa lagstiftning och lagstiftningen utveckling. Detta gör att 
de måste vara lite fyrkantigare än vad SF behöver vara. 

I Malmö resonerar man så här: Står det klart redan från början att en person 
faller under LSS personkrets går Funktionsstödsförvaltningen in och beviljar 
enligt SoL initialt ifall LSS-utredningen inte är klar och behovet är akut. Om en 
person söker om LSS-insats och har behov av stöd enligt SoL innan LSS 
personkrets är bekräftad/utredd och personen inte heller faller under 
socialpsykiatrins målgrupp är det Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som 
initialt går in med insatsen enligt SoL då de har ansvar utifrån reglementet för 
vuxna personer med fysisk och/eller somatisk sjukdom samt för äldre personer 
och för personer med demenssjukdom. Det kan även vara Arbets- och 
socialförvaltningen som går in initialt om behovet av stöd bäst kan tillgodoses 
genom deras insatser, t.ex. om det handlar om hemlöshet.  

Ett av problemen när det gäller ärenden med barn och unga är, enligt SF, att 
FFS inte jobbar i det akuta skedet. Detta leder till att föräldrarna vänder sig till 
Socialförvaltningen när det krisar, även om barnets behov utgår från dess 
funktionshinder. Socialförvaltningen kan inte fatta beslut om LSS-insatser och 
FFS måste göra en egen utredning utifrån sin lagstiftning för att kunna bevilja 
någon insats. Så SF blir tvungna att bevilja en SoL-insats som egentligen inte 
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tillgodoser barnens behov. Och även om FFS kan göra en parallell utredning för 
att bevilja en LSS-insats så har SF en lagstadgad maximal utredningstid på fyra 
månader för barn och unga. FFS har ingen sådan gräns. Detta innebär att SF 
alltid blir klara med sin utredning före FFS och måste fatta ett beslut. Barnet 
hamnar t.ex. på HVB där det inte finns rätt kompetens och där barnen hamnar i 
en miljö med missbruk och kriminalitet och lätt kan bli utsatta för övergrepp 
utifrån sina svårigheter. SF tänker att om föräldrarna istället hade kunnat vända 
sig till FFS i det akuta skedet hade de kunnat ta beslut om Korttidsvistelse 
istället för HVB. 

När FFSs långa utredningstider gör att SF behöver fatta beslut om och bekosta 
kompensatoriska insatser under tiden får det ekonomiska konsekvenser. Det 
handlar om stora summor och upplevs av många inom SF som orimligt och 
orättvist. 

Från SF uttrycks att den syn som FFS har på sin roll som komplement till SF 
inte gynnar låga kostnader, tydligt ansvar och barnens behov. 

3.4.3 Kompetens 
Representanter från samtliga förvaltningar säger att det behövs en bredare, 
överlappande kompetens inom alla förvaltningarna. SF lyfter t.ex. fram att 
högre kompetens kring personer med komplex problematik och samsjuklighet 
behöver finnas inom SF. ÄVO menar att de själva behöver kompetenshöja sig 
inom socialpsykiatri, så att de kan vara experter på att addera äldreproblematik 
till de andra problemområdena. Samtidigt behöver de andra förvaltningarna 
höja sin äldrekompetens. 

Ska handläggare på ÄVO utreda äldre hemlösa anser de själva att de behöver 
mer IFO-kompetens för att kunna utreda behov som inte tillgodoses av ÄVOs 
boendeformer vård- och omsorgsboende eller korttidsboende. 

Om boendeförmågan hos en person med funktionshinder ska utredas på 
Socialförvaltningen finns risk att den enskilde inte får goda levnadsvillkor för 
att handläggarna i allmänhet saknar kompetens kring t.ex. IBIC och kan inte 
heller alla insatser som skulle kunna erbjudas. 

ÄVO ger även exempel på att det saknas kompetens och beredskap inom 
hemtjänst att hantera brukare med psykisk ohälsa och/eller missbruk, vilket i sin 
tur skapar förväntningar på särskilt boende att ta emot brukarna för att förbättra 
hemtjänstens arbetsmiljö. 

Flera chefer lyfter upp att det blir ineffektivt att bygga upp parallella 
specialistkompetenser inom områden som inte hör till förvaltningens 
huvudsakliga målgrupp. Man ser även en risk för att handläggare kommer ha 
svårare att bibehålla sin spetskompetens ju fler olika uppdrag de jobbar med. 
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Det är också flera chefer som menar att kompetensutveckling aldrig kommer 
kunna ersätta behovet av samverkan mellan specialister från de olika 
förvaltningarna. Nya arbetssätt med ökad samverkan kommer ställa krav på 
kompetensutveckling som handlar mer om arbetssätt, samordning, 
kommunikation och samsyn snarare än sakkunskap inom respektive 
problemområde. 

3.4.4 Lagstiftning 

3.4.4.1 Sekretess 

I och med den nya organisationen har det uppstått sekretesspärrar mellan de 
olika förvaltningarna. Ibland innebär detta att förvaltningarna hindras att 
använda varandras kompetens eller att hjälpas åt att motivera brukare till rätt 
förvaltning. 

Även om det oftast går att komma förbi med hjälp av samtycke från den 
enskilde om att häva sekretessen försvårar det kommunikation och samarbete. 
Särskilt i de fall där brukare inte vill ge samtycke för att häva sekretessen. Om 
Socialförvaltningen jobbar vräkningsförebyggande kan de t.ex. inte bara höra av 
sig till FFS om de upptäcker en psykiatrisk problematik, utan får försöka 
motivera till samtycke först. Det finns inget i Överenskommelsen1 som 
tydliggjort hur man ska hantera dessa situationer. 

3.4.4.2 LVU 

Det finns olika uppfattning om hur LVU förhåller sig till FFSs uppdrag och 
LSS. Det är en fråga som behöver utredas mer av en jurist. Om 
Socialförvaltningen t.ex. bedömer att det finns grund för LVU av ett barn med 
funktionshinder, så finns det oklarheter i hur LSS och LVU förhåller sig till 
varandra. Socialförvaltningen anser att det borde gå att LVU-placera ett barn på 
BmSS. Alternativet till BmSS är ofta en plats som inte är anpassat utifrån 
barnets funktionshinder. I värsta fall blir det SiS, vilket är helt fel insats för barn 
med funktionshinder. 

Ett argument mot att BmSS skulle kunna ta emot barn som behöver placeras 
utifrån LVU är att boenden kan ha vissa tillstånd, som att de att de t.ex. bara får 
ta emot barn med LSS-beslut. SF anser att det behöver utredas om detta 
verkligen håller. LSS-beslutet handlar om vård- eller boendeform, det gör inte 

 
1 Överenskommelse om ansvarsfördelning för personer med psykiska funktionsnedsättningar, 2021 

Nya arbetssätt med ökad samverkan kommer ställa krav 
på kompetensutveckling som handlar mer om arbetssätt, 

samordning, kommunikation och samsyn snarare än 
sakkunskap inom respektive problemområde. 
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LVU. LVU handlar om att a) frånta föräldrarna ansvaret när de inte samtycker 
till en nödvändig insats, eller b) inskränka den unges frihet om den annars inte 
tar emot en nödvändig insats. Varför skulle inte den nödvändiga insatsen kunna 
vara en LSS-insats? Om man har LPT kan man beviljas BmSS, borde det inte 
vara samma sak med LVU? 

Även FFS lyfter upp behovet av att titta närmare på lagstiftningen för vad som 
gäller vid ett LVU då den Socialförvaltning som fattat beslutet tar över 
föräldraansvaret. Det är också viktigt att titta på vad det får för konsekvenser i 
praktiken. Insatsen BmSS för barn/unga bygger t.ex. på att föräldrarna har 
vårdnadsansvaret. Hur ser ansvarsfrågan ut då Socialförvaltningen har fattat 
beslutet? Hur påverkas insatsen om det är en myndighet som har tagit över 
vårdnadsansvaret? Vilka konsekvenser blir det för den enskilde? 

En annan fråga kring LVU är om lagen ger SF möjlighet att ansöka om stöd hos 
FFS för barnets räkning. Ett exempel: Socialförvaltningen gör ett LVU och 
placerar barnet. Under insatsen blir det tydligt att det finns ett funktionshinder 
hos barnet. För att FFS ska utreda barnets behov måste föräldrarna göra en 
ansökan. Men Socialförvaltningen har tagit över vårdnaden från föräldrarna i 
och med LVU, varför kan Socialförvaltningen inte ansöka om stöd för barnet? 

3.4.4.3 Levnadsvillkor 

Beslut enligt LSS ska bidra till goda levnadsvillkor, medan beslut enligt SoL 
ska bidra till skäliga levnadsvillkor. SF uttrycker att detta skapar en diskrepans 
när de behöver fatta beslut åt personer med funktionshinder, för de insatser de 
kan bevilja kan inte tillgodose behoven på nivån ”goda levnadsvillkor”. 
Skillnaden i normen för skäliga levnadsvillkor kan även påverka brukaren 
negativt när den går från FFS till ÄVO. Vissa insatser avslutas eller övergår till 
annat beslutsstöd. 

Normen för skäliga levnadsvillkor ser olika ut, både mellan förvaltningar och 
mellan olika stadsdelar. Normen behöver kalibreras mellan förvaltningarna och 
över hela staden. 
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4 Analys 

4.1 Teoretiskt ramverk 

4.1.1 Relational coordination 
Jody Hoffer Gittell är en amerikansk forskare som sedan 90-talet har studerat 
något hon valt att kalla Relational Coordination2. Enligt hennes definition 
innebär Relational Coordination professionella relationer som är präglade av 
att ha 

• gemensamma mål, 
• en delad kunskap om arbetsprocessen, 
• en ömsesidig respekt. 

Relationer som präglas av dessa faktorer bidrar till en kommunikation mellan 
medarbetare som är 

• ofta förekommande, 
• i god tid, 
• korrekt och adekvat, 
• lösningsfokuserad (istället för att leta efter vem som bär skulden). 

Denna typ av kommunikation bidrar i sin tur tillbaka till att skapa relationer 
som präglas av de tre dimensionerna ovan. Tillsammans bildar dessa sju 
dimensioner en empiriskt validerad konstruktion som kallas relational 
coordination. 

Forskning har visat att graden av relational coordination kring en organisations 
viktigaste processer är direkt kopplat till processernas resultat avseende t.ex. 
kundnytta, kvalitet, säkerhet, effektivitet, arbetsglädje, lärande och 
innovationskraft. 

 

Bild 1. Hur relational coordination är kopplat till processers resultat 

 
2 Jody Hoffer Gittell, Transforming Relationships for High Performance. The Power of Relational 
Coordination, 2016 
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Att stärka relational coordination är särskilt relevant inom verksamheter som 
behöver samarbeta över organisatoriska gränser och där arbetet präglas av 
osäkerhet och tidsbegränsningar. 

4.1.2 Främjande arbetssätt 
För att främja och bibehålla relational coordination behöver man jobba med 
både relationer, processer och strukturer. 

För att hjälpa medarbetare att bygga relationer och att samarbeta effektivt lägger 
man fokus på samspel, psykologisk trygghet, att få kunskap om varandras 
arbetsuppgifter, bygga en kultur som uppmuntrar och tar tillvara på innovation 
och framgång. Det är framförallt ”mjuka” metoder som används: Emergent 
Design, Open Space, Appreciative Interviews, Rollspel, Storytelling etc. 

För att utveckla arbetssätt och processer som främjar relational coordination 
rekommenderar Gittell fokus på ”klassisk” processutveckling och Lean: 
Utvärdera nuläge, Identifiera önskat läge, Börja experimentera för att minska 
gapet däremellan. Det är framförallt ”fyrkantiga” metoder som används: 
Processkartläggning, A3 Problemlösning, 5 varför, PDSA etc. 

För att skapa strukturer som syftar till att stödja och bibehålla Relational 
Coordination behöver man fokusera på organisationsutveckling: 
Belöningssystem, Roller, Rekrytering, Mötesstrukturer, Informationssystem. 
Det kan t.ex. handla om belöningssystem som premierar samarbete mellan 
stuprör, att införa överbryggande funktioner som samordnar processer, ha ett 
brett deltagande på möten, införa gemensamma informationssystem, samarbeta 
kring flöden och rekrytera för teamarbete. 

 

Bild 2. Arbetsområden för att stärka och bibehålla relational coordination 
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4.1.3 Koppling till uppdraget 
I uppdraget framkommer det frågetecken kring konkreta detaljer och rena 
sakfrågor som behöver lösas. Dessa har jag försökt fånga upp och redovisa i 
nulägesbeskrivningen. 

Men det kommer också upp problem som har mer att göra med relationer, 
kommunikation, definition av målgrupper, syn på och förståelse för varandras 
processer etc och jag tycker det är här man hittar många av kärnproblemen för 
att få till den grad av samverkan som alla är eniga om hade varit önskvärt. Det 
är också framför allt här kopplingen till relational coordination blir tydlig. 
Därför har jag valt att i min analys utgå från detta, och lyfta fram några av de 
saker som jag bedömer som mest relevanta. 

I intervjuerna har det även kommit upp förslag på lösningar som går i linje med 
teorierna kring relational coordination, även dessa ger jag lite extra utrymme i 
den här analysen. 

4.2 Analys 

4.2.1 Relationer 

4.2.1.1 Gemensamma mål 

Olika definition av målgrupper 

I intervjuerna blir det tydligt att en nyckelfråga för förvaltningarnas samverkan 
när att enas om hur olika målgrupper ska definieras. Ska de definieras utifrån 
relativt statiska kriterier som diagnos eller ålder, eller ska de definieras utifrån 
aktuellt stödbehov? Med statiska kriterier blir det lättare att fördela resurser och 
dra gränser mellan förvaltningarna, då målgrupperna blir mer förutsägbara över 
tid. Är det istället aktuella behov som avgör målgrupp skapar det bättre 
förutsättningar för att möta människor där de befinner sig, men det ställer 
samtidigt högre krav på flexibla arbetssätt och samverkan över 
förvaltningsgränserna. 

Om man tittar på reglementet för ÄVO så har man där valt att ta bort 65-
årsgränsen för definiera ÄVOs målgrupp, och när jag pratar med 
Stadsledningskontoret är deras uppfattning att politikens intentioner är att alla 
målgrupper ska definieras utifrån påvisat stödbehov. Utmaningen verkar ligga i  
att skapa samsyn kring vad detta innebär i praktiken för att tillsammans kunna 
jobba mot det gemensamma målet att ge individerna inom respektive målgrupp 
det stöd de behöver. 

Mål i konflikt 

I Göteborgs Stads ekonomiska styrmodell har alla ett ekonomiskt mål att varje 
år hålla sin egen budget i balans. Detta leder till att enheterna bara är beredda att 
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samarbeta så länge de inte behöver gå utanför sitt eget uppdrag och riskera sin 
egen budget. Det innebär att alla i praktiken har olika ekonomiska mål (sin egen 
balans), vilket både minskar graden av relational coordination och möjligheten 
att investera i förebyggande insatser vilket i slutändan varken gagnar 
medarbetare, brukare eller stadens övergripande ekonomi.  

Det finns olika sätt att komma förbi detta utan att ändra hela stadens styrmodell. 
Den vanligaste som kommer upp i intervjuerna är att förvaltningsdirektörerna 
beslutar om en gemensam ”pott” som kan användas för att stimulera samverkan 
genom att i efterhand kompensera de förvaltningar som tar kostnaden i dessa 
ärenden. 

4.2.1.2 Delad kunskap om arbetsprocessen 

Bristande samordning av processer 

Att identifiera områden där gränsdragningen är svår och skapa grupperingar och 
gemensamma projekt utifrån de problem detta medför är något som 
förvaltningsdirektörerna i Malmö lyfter fram som en framgångsfaktor för att 
lösa ut samverkansfrågor och samordna förvaltningarnas arbete. Första året 
efter omorganisationen i Malmö lade de mycket fokus just på att identifiera 
brukarens väg genom systemet och de problem som kan uppstå utifrån ett 
invånarperspektiv.  

När cheferna i Göteborg beskriver gränsdragningsproblem utgår de ofta från hur 
handläggarna arbetar inom deras egen förvaltning, och svårigheterna som 
uppstår när någon annan förvaltning borde ta över ärendet. Detta tyder på att 
verksamhetens processer i mycket är beskrivna utifrån verksamhetens 
perspektiv. Myndighetsprocessen startar när ärendet kommer till förvaltningen 
och avslutas med ett beslut som övergår i verkställighet eller innebär att ärendet 
lämnar förvaltningen. I de flesta fall är detta tillräckligt, men i de ärenden där 
flera förvaltningar eller enheter blir involverade är det många chefer som 
påpekar vikten av att istället utgå från brukarens resa genom systemet, oavsett 
vilka organisatoriska gränser den passerar. Detta skulle ge en ökad samsyn 
kring processen och hur olika förvaltningar kan komplettera varandra för 
brukarens bästa. Men det ställer samtidigt krav på nya arbetssätt med fokus på 
samordning och flexibilitet över förvaltningsgränserna. Vissa chefer nämner 
samhandläggning och insatskoordinatorer som specifika arbetssätt man jobbar 
med i vissa stadsdelar. Detta kan vara något att utveckla över hela staden för de 
brukare som har behov av insatser från flera förvaltningar. 

Bristande kunskap och förståelse för varandra 

Många upplever att förvaltningarna har bristande kunskap om och förståelse för 
varandras förutsättningar dels i form av lagstiftning och delegation och vilka 
möjligheter och hinder dessa ger, men också kring vilka målgrupper det är man 
möter och vilka frågeställningar man behöver hantera. Detta ger upphov till att 
processerna haltar eller att brukare bollas fram och tillbaka. Handläggare i olika 
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förvaltningar behöver få bättre kunskap om varandras förutsättningar och 
behov. Många chefer uttrycker behov av mötesforum över gränserna, även om 
det finns vissa som fungerar bra idag. Det lyfts också fram värdet 
samverkansforum som inte utgår från hierarkisk nivå, utan som sätts samman 
utifrån andra kriterier. 

Överenskommelser och rutiner 

Brett förankrade och väl implementerade överenskommelser och rutiner kan 
bidra till delad kunskap om varandras arbetsprocesser och var gränssnitten är 
tänkta att gå. I intervjuerna beskriver många att en tydligare gränsdragning är 
nödvändig för att verksamheterna ska kunna komma överens och inte behöva 
bråka om vem som ska ansvara för vad. Jag får intryck av att många ser 
tydligare gränsdragning som framförallt ett sorteringsverktyg för att fördela 
ansvar och resurser rätt, samtidigt som vissa varnar för att en alltför hög grad av 
byråkratisering kan skymma brukarnas behov. Många menar att en tydligare 
gränsdragning behöver kompletteras med nya arbetssätt som utgår mer från 
samverkan över förvaltningsgränserna. Det tycker jag är värt att poängtera. En 
tydligare gränsdragning gör det lättare att dela upp ansvaret. Men kombinerar 
man dessutom detta med en förflyttning avseende arbetssätt och synsätt kan en 
tydligare gränsdragning istället utgöra en stabil grund för samverkan i enskilda 
ärenden med individens behov i fokus. 

4.2.1.3 Ömsesidig respekt 

Även om många av de intervjuade cheferna upplever samverkansklimatet som 
gott, är det också många som ger exempel på det motsatta. Någon uttrycker det 
som att det finns en misstänksamhet mellan förvaltningarna och att vissa 
verksamheter är mer försvarsinställda än andra och att diskussionerna i de fallen 
lätt blir polariserade. Vissa chefer har en tendens att fokusera mer på vad andra 
förvaltningar borde göra annorlunda, vilket upplevs som et tecken på bristande 
respekt. 

Bild 3. Från gränsdragning med fokus på ansvarsfördelning till 
gränsdragning som grund för samverkan med brukaren i fokus 
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Frågan om respekt är tätt förknippad med kunskap om varandras verksamheter. 
Men det handlar även om att när man har olika bilder av hur målgrupperna ska 
definieras och olika ekonomiska mål kan det vara lätt för frustration att 
manifesteras i mötet mellan medarbetare. 

4.2.2 Kommunikation 

Frekvent kommunikation i god tid 

I vissa intervjuer tas det upp att man får information för sent eller inte alls. 
Ibland är det sekretesslagstiftningen som hindrar möjligheten till 
kommunikation. I andra fall är det svårt att se varför det blir som det blir. 
Kanske kan det bero på att man som handläggare kanske inte är medveten om 
den andra verksamhetens behov av informationen? Kanske är det tidspress som 
gör att man prioriterar att lösa sina egna arbetsuppgifter framför att 
kommunicera med andra? Kanske tänker man att en formell skriftlig anmälan 
eller ansökan är bättre än en muntlig överlämning av information? 

Det bör vara tydligt i beskrivningen av gemensamma processer när och hur ofta 
man som handläggare, chef eller annan funktion förväntas kommunicera med de 
verksamheter man samverkar med för att säkra ett effektivt flöde. Man kan 
också skapa strukturer som underlättar kommunikation, t.ex. genom att utse en 
koordinator eller handläggare med samordnaransvar i ett ärende. 

Flera beskriver att där kommunikationen fungerar bra finns en upparbetad 
relation sedan tidigare. Att snabbt ”lyfta på luren” är alltid lättare ju bättre man 
känner varandra, så arbetssätt som främjar dialog och relationsbyggande mellan 
aktörer som är beroende av varandras processer bidrar förmodligen till en ökad 
kommunikation. Det kan handla om relevanta samverkansforum, men också om 
gemensamma arbetsmöten tidigt i processen kring enskilda ärenden. 

Korrekt och adekvat kommunikation 

Korrekt och adekvat kommunikation i komplexa ärenden underlättas av att 
medarbetare från olika förvaltningar har viss kompetens inom varandras 
specialistområden och en delad kunskap om varandras arbetssätt i ärendet. 

Lösningsfokus 

Flera av de intervjuade cheferna uttrycker att det hade varit bättre om alla 
fokuserade på vad de kan göra för att tillgodose den enskildes behov istället för 
att lägga tid och energi på att diskutera vem som ska tillgodose behoven och vad 
de andra förvaltningarna borde göra och inte göra. 

En förutsättning för detta är, som framkommit i de flesta intervjuerna, att man 
står på en gemensam grund med samsyn kring mål och målgrupper, respektfullt 
och konstruktivt samtalsklimat och tydliga överenskommelser och rutiner för 
hur samverkan ska ske i praktiken.  
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Bilaga 1: Förkortningar 
 

Förkortning Betydelse 
BmSS Bostad med särskild service 
BoU Barn- och ungaenhet inom en socialförvaltning 
FFS Förvaltningen för funktionsstöd 
HVB Hem för vård eller boende 
IFO Individ- och familjeomsorgen 
LSS Lag (1993:387) om särskilt stöd till vissa 

funktionshindrade 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga 
SF Socialförvaltningarna (samlingsbeteckning för de 4 

”IFO-förvaltningarna” Centrum, Hisingen, Nordost och 
Sydväst) 

SiS Statens institutionsstyrelse 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
VOB Vård- och omsorgsboende 
Vux Vuxenenhet inom en socialförvaltning 
ÄVO Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
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Bilaga 2: Intervjuade 
personer 
 

Socialförvaltningen Centrum 

Catharina Gabrielsson  AC BoU 
Fredrik Nilsson AC Vux 
Ulrika Nordström EC Socialjour 
Gregory McDermott EC Vux 
Socialförvaltningen Nordost 

Arne Wiik  AC Vux 
Karen Alvstad  AC BoU 
Lina Persson  EC BoU 
Socialförvaltningen Sydväst 

Åsa Etéus  AC BoU 
Jörgen Larzon  AC Vux 
Dag Eliasson  AC SPINK 
Martina Lundgren EC Vux 
Socialförvaltningen Hisingen 

Alexis Ljungqvist AC BoU Myndighet 
Alex Hirschi  AC BoU Resurs 
Carin Ekvall  EC Vux 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

Ann-Louise Östman AC Myndighet 
Kerstin Hansson VC  
Pia Johansson  VC  
Dzemila Puric Bjelak EC  
Katarina Tisell EC  
Karolina Savik EC  
Anna Brinkhoff EC  
Förvaltningen för funktionsstöd 

Monica Sörensson AC Myndighet & Socialpsykiatri 
Camilla Hesselroth VC 
Michael Jonsson VC 
Petter Karbin  EC 
Jessica Telander EC 
Anna Eriksson  EC 
Åsa Gustafsson EC 
Stadsledningskontoret 

Sara Thunberg  Planeringsledare 
Malmö Stad 

Charlotte Widén Odder FD Funktionsstödsförvaltningen 
Gisela Öst  FD Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 
Britt-Marie Pettersson FD Arbetsmarknads- och socialförvaltningen  
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Instruktion 

• Under intervjuerna kommer fokus att ligga på de 4 problemområden 
som förvaltningsdirektörerna har bett mig fokusera på: 1) Barn och 
unga, 2) 65-årsgränsen, 3) Socialpsykiatri och 4) Hemlösa. Skulle det 
finnas ytterligare områden där ni upplever problem kring gränsdragning 
och samarbete mellan förvaltningarna får ni gärna lyfta det under 
intervjun. 

• Vi går igenom de problemområden som just din verksamhet berörs av 
och identifierar först för vilka brukargrupper och insatser det finns 
problem kring gränsdragning och samarbete. 

• Därefter får ni belysa de problem ni upplever kring gränsdragning och 
samarbete inom respektive område utifrån 6 olika perspektiv: 1) 
Juridiska oklarheter, 2) Konsekvenser för brukare, 3) Konsekvenser för 
verksamheten, 4) Samarbetsklimat inom organisationen, 5) Hantering 
av tvister och 6) Önskat läge. Ni kommer också få möjlighet att delge 
mig övriga synpunkter kring gränsdragning och samarbete, om något 
inte täcks in av dessa perspektiv. Ni finner frågorna på efterföljande 
bilder. 

• Bergsjöhöjd och Kallebäck: Det finns redan en utredning gjord kring 
dessa boenden, så vi kommer inte att uppehålla oss så mycket kring 
dem. Om det är något du vill tillägga som inte behandlas i den tidigare 
utredningen kan vi ta det under Övrigt inom lämpligt område. 

• Överenskommelsen kring socialpsykiatri: När vi pratar om 
socialpsykiatri fokuserar vi på de problem och oklarheter som 
eventuellt kvarstår trots överenskommelsen. 

• Syftet med intervjuerna är att få fram ett underlag som beskriver nuläge 
och problembild. Detta underlag kommer två processledare arbeta 
vidare med. I underlaget kommer jag inte att redovisa vem som säger 
vad, bara vilket verksamhetsområde synpunkterna kommer ifrån. 

• Resultatet kommer redovisas för samtliga förvaltningsdirektörer inom 
socialtjänsten vid två tillfällen: en delrapport 10 februari och en 
slutrapport 4 april. Det kommer även sammanställas en skriftlig rapport, 
som ni kommer kunna ta del av.  

• Har ni några frågor eller funderingar inför intervjun får ni gärna höra av 
er till mig! 
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goteborg.se  

 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se 

 



Hållbar stad – öppen för världen

Nästa viktiga steg

Gränssnittsproblematik



Hållbar stad – öppen för världen

Förhållningssätt

• I de allra flesta ärenden samarbetar vi bra och 
har en tydlig ansvarsfördelning 

• Vi har identifierat de brister som finns i 
samarbetet mellan förvaltningarna

• Vi jobbar tillsammans och lösningsinriktat
• Vi chefer behöver tänka nytta tillsammans
• Vi ska utgå ifrån vad som är bäst för den 

enskilde, inte fastna i resurser och ekonomi
• Vi ska inte ha rutiner för att sortera människor 

utan rutiner som beskriver hur vi samverkar
• Vi är överens – nu ska vi öva oss fram till bra 

lösningar



Hållbar stad – öppen för världen

Nämndernas verksamhetsområde 
och uppgifter
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Målgruppsstyrning/reglemente

• Vi utgår från förvaltningarnas olika 
reglementen

• Målgruppsstyrningen tydliggörs i reglementet
• Utgångspunkten är en öppen och bred 

tolkning av reglementet - går inte att säga 
exakt var varje målgrupp hör hemma

• Betona förhållningssätt
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Samverkansgrupp får nyckelposition

• Samordningsgruppen socialpsykiatri blir 
samverkansgrupp för gränssnittsproblematik 

• Samverkansgruppen för gränssnittsproblematik 
får ett utökat mandat

• Tydliggöra gruppens sammansättning och 
uppdrag

• Möte med gruppen därefter regelbundna 
avstämningar

• Lena Lager, samordnare och stöd
• Kommunikation: Intranätsnyhet för att 

presentera gruppen och deras uppdrag
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Nämnden för funktionsstöd

Kapitel 2 – Uppdrag för nämnden för funktionsstöd

Paragraf 3
”Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) förutom insatsen rådgivning och annat stöd 
samt verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. 

Vidare ansvarar nämnden inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som ankommer 
på kommunen enligt socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om ansvaret inte 
lagts på annan nämnd.”
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Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Kapitel 2 – Uppdrag för äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 2
”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 
kommunen inom verksamhetsområde äldre samt hälso- och sjukvård om ansvar för 
uppgift inte lagts på annan nämnd.”

Paragraf 5
”Nämnden ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för alla invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte lagts på annan 
nämnd.”
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De fyra regionala socialnämnderna

Kapitel 2 – Uppdrag för socialnämnderna Centrum, Hisingen, Sydväst och Nordost

Paragraf 3
”Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum/Hisingen /Sydväst/ Nordost för de uppgifter 
som ankommer på kommunen inom socialtjänstens område avseende stöd och hjälp till 
individer och familjer för behov som inte primärt avser funktionsstöd, vård och omsorg till 
äldre eller om uppgift är tillagd annan nämnd. 

Socialnämnderna Centrum och Sydväst har ett särskilt ansvar inom vissa områden inom 
individ-och familjeomsorgen.”
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Hur vi går vidare i de 
identifierade områdena?
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Hemlöshet

• Jobba med hemlösheten på ett nytt sätt – tänka 
lösningsorienterat

• Hitta lösningar tillsammans i samverkansgruppen 
för gränssnittsproblematik

• Kommunikation: Intranätsnyhet med goda 
exempel
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Socialjour – tas vidare i linjen

• Dialog pågår mellan socialförvaltningen Centrum och FFS
• Återkoppling vid höstens möte
• Kommunikation: Information går ut när överenskommelsen är klar
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Insatser till barn och unga med diagnoser - tas 
vidare i linjen

• Uppdrag till AC inom FFS gällande stöd och 
insatser till barn och unga med diagnoser samt 
till deras föräldrar

• Uppdrag att koppla ihop sig med två utsedda 
AC inom socialförvaltningarna IFO

• Återkoppling vid höstens möte
• Kommunikation: Information går ut när det 

finns något konkret att berätta
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Insatser i avvaktan på beslut

• Förvaltningarna har i uppdrag att omhänderta insatser i avvaktan 
på beslut i ärenden som faller inom förvaltningens område

• Oklara insatser hör hemma inom socialförvaltningarna IFO
• Samverkansgruppen för gränssnittsproblematik får i uppdrag att 

utreda konsekvenser av ställningstagandet ovan
• Kan ske genom ny rutin/anvisning. Behöver ingå i välfärdens 

processer
• Kommunikation: Ingår i intranätsnyhet om samverkansgruppen 

alternativt kommuniceras separat
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Barn och unga – LVU och LSS

• Undersöka juridiska möjligheter att hantera 
LVU och LSS på BmSS

• Juristerna Albin Karlsson, socialförvaltningen 
Nordost och Christopher Runeberg, 
förvaltningen för funktionsstöd tar gemensamt 
fram ett klargörande underlag

• Uppdraget ska vara klart 30/9
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Vad händer nu?

• Kommunikation
Intranätsnyhet: Övergripande uppföljning med 
fokus på vad som hänt sedan aprilmötet 
Intranätsnyhet-er: Konkreta exempel på vad 
som händer i aktuella frågor – hemlöshet, 
gränssnittsgruppens bildande mm

• Uppföljningsmöte i samma konstellation under 
november

• Rikta uppdrag till specifika personer som 
återkopplar vid uppföljningsmötet

• Pågående: En processledare klar  som kommer 
finnas under närmaste året. Sedan ska arbetet 
ske i ordinarie strukturer
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