
SAMS – samverkan socialtjänst skola



Om presentationen

• Den första delen är en presentation som kan användas när 
ni ska berätta om eller börja använda SAMS. 

• Den andra delen visar de steg som ingår i SAMS och 
tydliggör vad som ska göras, vem som ansvarar och syftet 
med steget. Den kan fungera som ett underlag när ni ska ni 
börjar använda stödet.



Varför behöver socialtjänst och skola 
samverka för att ge barn och unga 
en obruten skolgång vid placering?



Samverkan ger förutsättningar

• Placerade barn har rätt till en obruten 
skolgång. 

• En god skolgång är en viktig framgångs-
faktor för placerade barn och unga.   

• En god skolgång kan skydda mot ohälsa, 
dålig förankring på arbetsmarknaden, 
missbruk och kriminalitet. 

Tillsammans 
säkerställer vi att 
placerade barn får 
en sammanhållen 

skolgång.



SAMS underlättar samverkan

• Socialtjänsten och skolans roller och ansvar tydliggörs.
• Kan anpassas efter lokala förutsättningar.
• Innebär ingen förändring av kommunens ansvar – det är 

ett stöd för kommunen i att tillämpa gällande regelverk. 



Samverkan med fokus på kontinuitet
SAMS bygger på tre faser som är kritiska för att kontinuiteten 
i skolgången ska kunna säkerställas. Varje fas delas in i steg 
som beskriver vad som ska göras, av vem och varför. SAMS 
innehåller också en uppföljningsdel. 



SAMS består av tre delar

Översikt Beskrivning av 
varje steg

Checklistor, uppföljnings-
frågor och beskrivningar 

av placeringsformer



Hur kan vi i skola och socialtjänst 
samverka med SAMS som stöd?



Framgångsfaktorer

• Sätta en gemensam målbild
• Vara överens om att samverka
• Ha kännedom om varandras uppdrag 

Ni behöver själva hitta formerna utifrån era lokala 
förutsättningar.



Sätta en gemensam målbild

• Det är värdefullt om ni som arbetar inom socialtjänst och 
skola har en gemensam målbild – att placerade barn och 
unga ska få en obruten skolgång även om placeringen 
innebär ett skolbyte.

• Gemensam målbild är värdefull både på övergripande nivå 
och i arbetet med varje enskild placering. 



Vara överens om att samverka

• Ni behöver ha en gemensam bild av att samverkan är en 
förutsättning för att nå målet. 

• Socialtjänsten och skolan har ett ansvar, utifrån gällande 
regelverk, att samverka kring barn som far illa eller riskerar 
att fara illa.

• Socialnämnden har ett förstahandsansvar att se till att 
sådan samverkan kommer till stånd.



Ha kännedom om varandras uppdrag

• Det är viktigt att ni har kännedom om och respekt för 
varandras uppdrag och kompetensområden. 

• Era roller och ansvar behöver vara tydliga och 
accepterade.



Ladda ned SAMS

SAMS laddas ned kostnadsfritt 
från Socialstyrelsens webbplats.
Länk till SAMS

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7316.pdf


Studiepaket

Det finns även ett studiepaket med 
med filmer, diskussionsfrågor och 
annat material som kan användas 
när ni utvecklar samverkan med stöd 
av SAMS. 

Materialet finns på spsm.se



Mer information finns på

• skolverket.se
• socialstyrelsen.se
• spsm.se



Ansvarsfördelning i olika faser

• Socialsekreterare
• Rektor avlämnande skola
• Rektor mottagande skola
• Utbildningsförvaltningen i hemkommunen
• Socialtjänsten eller utbildningsförvaltningen

Detaljerade 
beskrivningar 
finns i SAMS.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7316.pdf


Ansvarsfördelning
– inför placering



Inför placering

Vad ska göras Vems ansvar Syfte
1. Inhämta samtycke från vårdnadshavare och/eller 

barnet/den unge rörande samverkan med skolan.
Socialsekreterare Uppgifter som annars omfattas av sekretess kan 

lämnas över till skolan.

2. Kontakta utbildningsförvaltningen i den kommun där 
eleven ska fortsätta sin skolgång under placeringen.

Socialsekreterare En mottagande skola finns inför placering. 
Socialsekreteraren får kontaktuppgifter till den nya 
skolan

3. Vid placering som innebär skolbyte till skola i annan 
kommun, informera utbildningsförvaltningen i 
hemkommunen.

Socialsekreterare Hemkommunen får information om skolbyte och ges 
förutsättningar att ta ansvar för elevens skolplikt och 
rätt till utbildning.

4. Kontakta rektor på avlämnande och mottagande skolor 
om överlämning.

Socialsekreterare Avlämnande och mottagande skolor upprättar 
kontakt och förbereder överlämning.

5. Sammanställ relevant skolinformation enligt checklista 
1. Inhämta samtycke vid behov.

Rektor 
avlämnande 
skola

Ansvarig på 
utbildnings-
förvaltningen

Ansvarig på utbildningsförvaltningen

6. Sammankalla till övergångssamtal där pedagogisk 
överlämning och planering av skolgången sker enligt 
checklista 2.

Rektor mottagande skola Skolgången under placeringen utgår från elevens 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Elevens 
delaktighet säkerställs.



Ansvarsfördelning
– under placering



Under placering

Vad ska göras Vems ansvar Syfte
7. Ta kontakt med skola inom ramen för socialtjänstens 

uppföljning av placeringen.
Socialsekreterare Uppföljningen omfattar skolgången och eleven får 

lämplig utbildning.

8. Bevaka skolplikt och elevens rätt till utbildning. Ansvarig på 
utbildnings-
förvaltningen i
elevens 
hemkommun

Rektor i 
mottagande 
skola

Skolgången fullgörs och elevens rätt till utbildning 
och stöd tillgodoses.



Ansvarsfördelning
– inför avslut



Inför avslut
Vad ska göras Vems ansvar Syfte

9. Inhämta samtycke från vårdnadshavare och/eller 
barnet/den unge rörande samverkan med skolan.

Socialsekreterare Uppgifter som annars omfattas av sekretess kan 
lämnas över till skolan.

10. Kontakta utbildningsförvaltningen i den kommun där 
eleven ska fortsätta sin skolgång.

Socialsekreterare En mottagande skola finns inför avslut. 
Socialsekreteraren får kontaktuppgifter till nya 
skolan. 

11. Vid flytt som medför skolbyte till skola i annan kommun, 
informera utbildningsförvaltningen i hemkommunen.

Socialsekreterare Hemkommunen får information om skolbyte och ges 
förutsättningar att ta ansvar för elevens skolplikt och 
rätt till utbildning.

12. Kontakta rektor vid berörda skolor om överlämning. Socialsekreterare Avlämnande och mottagande skola upprättar kontakt 
och förbereder överlämning.

13. Sammanställ och överlämna relevant skolinformation 
enligt checklista 1. Inhämta samtycke vid behov.

Rektor avlämnande skola 
(under placering) 

Pedagogisk överlämning sker inför skolbyte då 
placeringen upphör. 

14. Sammankalla till övergångssamtal där pedagogisk 
överlämning och planering av skolgången efter 
placeringen sker enligt checklista 2.

Rektor mottagande skola 
(efter placering)

Skolgången efter placeringen utgår från elevens 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Elevens 
delaktighet säkerställs.



Ansvarsfördelning 
– uppföljning



Uppföljning
Vad ska göras Vems ansvar Syfte

15. Följ upp om elevens skolgång varit obruten och elevens 
skolförankring. 

Socialtjänsten eller 
utbildningsförvaltningen

Dokumentera kontinuitet i elevens skolgång.

16. Följ upp stödet på lokal nivå. Socialtjänsten eller 
utbildningsförvaltningen

Kommunen får underlag för förbättring av arbetet 
utifrån stödet.
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