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Vad är SUMA och vilket syfte har projektet?
SUMA-projektet syftar till att vård- och omsorg/socialtjänsten och förskola/skola
ska samverka med utgångspunkt i/ för barnets/elevens bästa för att öka skolnärvaron och därmed minska psykisk ohälsa.
Den psykiska hälsan har försämrats för barn och unga generellt i Sverige och det
finns en regional samordning för att skapa handlingsplaner för hur kommunerna ska
arbeta för att minska ohälsan. Barn och unga är ett eget fokusområde. Forskning har
sedan länge påtalat vikten av att barn och unga är i skolan. Det finns stora vinster
med att barn och unga håller sig i skolan och inte stannar hemma för den psykiska
hälsan.

Övergripande mål för SUMA

SUMA har som mål att använda den samlade kompetensen hos utbildningskontoret
och vård- och omsorgskontoret för att tillsammans öka den psykiska hälsan och
skolnärvaron hos barn och unga i Nykvarns Kommun. Kontorens gemensamma
kompetens och resurser ska bidra till att stötta barn, unga och deras familjer att påverka och göra egna livsval som leder till ett för dem fungerande vardagsliv och
framtid. SUMA blir den gemensamma arenan där vi möts och samverkar kring de
barn och unga som båda kontoren i de ordinarie verksamheterna har uppdrag kring.
Fokus ligger på en fungerande skolgång med målsättningen att få gymnasiebehörighet och i slutändan ta studenten!
Målsättningar

1) Öka skolnärvaro
2) Minska psykisk ohälsa

Utgångspunkter för samverkan

Strukturen för samverkan som tas fram ska utgöra det forum för både strategisk och
praktisk samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst som regleras i skollagen
och socialtjänstlagen. Vi stödjer barn och unga med utgångspunkt i barnets och elevens bästa som det finns beskrivet i barnkonventionen, socialtjänstlagen och skollagen, samt utgår ifrån barn/ungas och deras familjers egna förmågor och styrkor. Alla
olika lagstiftningar måste beaktas i projektet.
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Målgrupp

Barn och unga 0-20 år som går i Nykvarns kommunala förskola, förskoleklass, samt
grund och grundsärskola, gymnasium samt övriga ungdomar.

Samverkan

Socialtjänsten, skolan, polisen och hälso- och sjukvården är skyldiga att samverka
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa enligt 5 kap. 1§ a SoL, 29 kap. 13 §
skollagen, 2§ hälso- och sjukvårdslagen och 6 kap. 5 § polislagen.
Samverkan bör ske utifrån;
 Förebyggande arbete
 Tidiga insatser vid begynnande oro
 Barn och unga som skola/förskola känner oro för
 Barn och unga som socialtjänsten utreder
 Barn och unga som socialtjänsten beviljat insats

Uppdrag

En projektledare från vård- och omsorgskontoret och en projektledare från utbildningskontoret utses av ansvarig kontorschef. De båda projektledarna ska tillsammans
ta fram en projektplan som ska utmynna i ett gemensamt styrdokument för
socialtjänsten och utbildningsverksamheterna enligt ovan. Styrdokumentet ska tex
innehålla konkreta beskrivningar för när en elev anses vara frånvarande samt arbetssätt hur en orosanmälan ska ske och återkopplas. (Läs gärna SOU 2016:94, Saknad!
Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Betänkande av att vända frånvaro till närvaro- en
utredning om problematisk elevfrånvaro).
Projektplanen ska också innehålla en tidplan, deltagare i projektet samt en projektorganisation. Uppföljning ska schemaläggas i planen med rapport till nämnderna i delår
samt årsbokslut. Målen ska vara mätbara och följas månatligen inom de båda kontoren. I projektplanen ska också framgå möjliga framtida verksamheter som kan
minska psykisk ohälsa och främja skolnärvaro. Tidiga insatser ska vara mottot. Ett
exempel på en framtida möjlig verksamhet kan vara en familjecentral vilket innebär
ett ökat samarbete även med mvc och bvc.
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Det gemensamma styrdokumentet ska vara konkret och tydligt skrivet för medarbetare i förskolor, skolor och för alla inom socialtjänstens som arbetar med barn och
unga.
Kommunalt aktivitetsansvar – ”KAA”

Nykvarns kommun har ett aktivitetsansvar för alla ungdomar upp till 20 år som inte
går i gymnasiet. Ansvaret delas mellan flera kontor och ett förtydligande behöver
göras gällande vem som ansvarar för vad. SUMA-projektet behöver beakta detta
särskilt och ta fram ett eget styrdokument för samverkan, organisation, arbetssätt och
rutiner när det gäller KAA. En egen arbetsgrupp kan med fördel utses där fler kontor
engageras.

Ekonomi

Projektet startas i syfte att minska kostnader på sikt för dyra insatser som, i värsta
fall, externa placeringar. Två projektledare med en omfattning om ca 20% per kontor
tillsätts inom ram. Båda kontoren kommer att söka stimulansmedel att avsätta till
projektet för att underlätta i en uppstart. Övriga kostnader som tex kompetensutvecklingsinsatser och eventuella övriga kostnader kommer att finansieras genom att
kontoren söker stimulansmedel. Vård och omsorg har stimulansmedel som syftar till
att minska psykisk ohälsa där ett av fokusområdena är barn och unga, av dessa stimulansmedel kan ca 150 tkr avsättas i SUMA. Utbildningskontoret kommer att se över
möjligheten för statsbidrag till projektet.

Projekt-organisation

Projektet ska bestå av en styrgrupp, en projektgrupp och en eller flera arbetsgrupper.
Styrgruppen är utbildningschef och vård- och omsorgschef, projektgrupp är två projektledare med en omfattning om ca 20%. En arbetsgrupp tas fram med deltagare
både från utbildning och från socialtjänst. Eventuellt kan även andra kontor att bli
involverade.
Återrapportering till styrgruppen ska ske regelbundet.

Susanne Englund
Utbildningschef

Mahria Persson Lövkvist
Vård- och omsorgschef
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