
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Fredagen den 30 april 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt via Teams 

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Närvarolista 2
4 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 3 - 4
5 Riktad tillsyn av Kastanjeskolan, dnr SI 2020:5517 2021/65 5 - 8
6 Ekonomisk uppföljning 2021 2021/68
7 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 

inom området psykisk hälsa
2021/58 9 - 19

8 Patientsäkerhetsberättelse 2020, Elevhälsan 2021/54 20 - 30
9 Kvalitetsuppföljning BoU 2020/131 31 - 40
10 Yttrande - Granskning av samverkan kring barn 

och unga i behov av samordnade insatser
2021/42 41 - 70

11 Anmälningsärenden 2021 - fnifu 2021/3 71 - 74
12 Anmälningsärenden 2021 2021/3 75 - 76
13 Redovisning av statistik och kostnader mars 2021 - 

fnifu
77 - 115

Charlotte Rosdala (C) Therese Stendahl
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0737-01 91 45 Therese Stendahl
E-post: kommun@tomelilla.se
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Charlotte Rosdala, ordf. C
2     Anders Throbäck, 2:e v ordf. S
3     Paul Lennartsson SD
4     Ewa Carnbrand, 1:e v ordf. M
5     Linda Ekelund V
6     Carina Persson L
7     Per-Olof Örnsved SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Sven Gunnarsson C
2 Roger Persson S
3     Kent Gustafsson SD
4     Chris Persson M
5     Robert Buhre S
6     Janet ten Have M
7     Anna Sandegren SD
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Telefon: 0737-019145

Diarienummer: FN 2021/2

Datum 22 mars 2021

Tjänsteskrivelse - Dialoger och 
informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt;

 Ferieungdomar

 Språkkrav

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om 
utbildningsverksamheten samt;

 Covid-19

 Kompetensförsörjning skola

 Investeringar 2022 - uppdatering

 Lindesborgsskolan - uppdatering

Anna-Carin Larsson informerar om budget- och skuldrådgivning.
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2 (2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-03-22.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Thomas Lindberg 
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-182 93
 

Diarienummer: FN 2021/65

Datum 21 april 2021

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på begäran avgett yttrande till skolinspektionen gällande nationella 
prov på Kastanjeskolan enligt bilaga, handlingsid: Fn 2021.1464.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-04-21

Begäran om yttrande, handlingsid: Fn 2021.1261.

Yttrande, handlingsid: Fn 2021.1464.

Barn och utbildning

Thomas Lindberg

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin. 
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Begäran om yttrande
Tomelilla kommun
kommun@tomelilla.se

2021-04-06
1 (2)

Dnr 2021:2296 
Aktbilaga 2

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 07

www.skolinspektionen.se

Begäran om yttrande Kastanjeskolan
Skolinspektionen har öppnat en riktad tillsyn mot bakgrund av uppgifter från 
Skolverket om Kastanjeskolans hantering av nationella prov. Skolverket har via 
upplysningstjänsten fått information om att man på Kastanjeskolan använder tidigare 
års nationella prov, som fortfarande omfattas av sekretess, i undervisningen. Proven 
läggs enligt uppgiftslämnaren in digitalt och genomförs digitalt. 

Skolinspektionen vill med anledning av uppgifterna ovan informera om följande:

Enligt 6 § i Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov 
(SKOLFS 2013:19) gäller 17 kap. 4 § sekretesslagen för offentliga huvudmän. Av 
nämnda bestämmelse framgår att sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör 
underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, 
om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. 

Enligt 6 § i Skolverkets föreskrifter ska ett prov förvaras inlåst på en skolenhet på ett 
sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt före föreskriven 
provtidpunkt, föreskrivet provdatum, föreskriven provperiod eller under föreskriven 
användningstid. Efter föreskriven provtidpunkt, föreskrivet provdatum, föreskriven 
provperiod eller föreskriven användningstid ska ett prov förvaras på ett sådant sätt att 
det säkerställs att Skolverket kan återanvända provet under den tid som har 
föreskrivits. Bestämmelser om återanvändningstiden för ett prov finns i andra 
föreskrifter som meddelas av Skolverket.

Enligt 7 § i Skolverkets föreskrifter får ett nationellt prov inte överföras till digital 
provplattform eller andra digitala verktyg. Ett nationellt prov får inte heller på annat 
sätt överföras till digitalt format.

Tomelilla kommun, som är huvudman för Kastanjeskolan, ombeds att yttra sig över 
uppgifterna. Huvudmannen ska också redovisa vilka eventuella åtgärder som har 
vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av uppgifterna. Dokumentation som 
styrker uppgifterna eller som på annat sätt har betydelse för ärendet ska bifogas. Tänk 
på att det inte är tillräckligt att endast hänvisa till bilagor som svar på en fråga. 
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Skolinspektionen

2 (2)
Dnr SI 2020:5517

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 07

www.skolinspektionen.se

Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 20 april 2021 till följande 
adress: skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se. Det kan även skickas till: 
Att: Maria Nyman, Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund.

På Skolinspektionens vägnar

Maria Nyman
Utredare
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

Fnifu § 64 Dnr FN 2021/58

Ramöverenskommelse gällande fyra 
målgrupper inom området psykisk hälsa

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden
Familjenämnden beslutar att teckna ramöverenskommelsen mellan Skånes 
kommuner och Region Skåne gällande området psykisk hälsa.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes 
Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där 
även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
inkluderats. 
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring 
av ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de 
områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 
och sjukvårdsansvar.

- Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 
psykisk funktionsnedsättning. 

- Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det 
egna hemmet. 

- Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

- Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar.

9



Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

§ 64 forts.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 
18 månader uppsägningstid

Bakgrund 

Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 
§) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper är; 
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallandemedel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, 
och 
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom 
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats 
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn 
upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå 
överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar 
målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk 
ohälsa att målgruppen skulle ingå. 
Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna 
överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som 
behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 
2020.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

§ 64 forts.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de 
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av 
Region Skåne och Skånes Kommuner och som även har representation från 
brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort referensgrupp i arbetet. 
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva 
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
 
Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer 
användarvänlig samt att spegla de förändringar i lagstiftningar som skett under 
de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende 
av spel om pengar i denna överenskommelse. 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av 
samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida 
sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att 
förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med 
somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat i ramöverenskommelsen.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

§ 64 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden besluta 
att teckna ramöverenskommelsen mellan Skånes kommuner och Region Skåne 
gällande området psykisk hälsa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.1314.

Rekommendation om ramöverenskommelse, handlingsid: Fn 2021.1315.

Rekommendation om ramöverenskommelse 2, handlingsid: Fn 2021.1316.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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SKÅNES KOMMUNER 

Sammanträdesprotokoll styrelsen 11 december 2020 

§ 5 (HSV 21-001) 

 

 
 

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området 

psykisk hälsa 
 

Styrelsens beslut 
 

Styrelsen rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 

området psykisk hälsa under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.   

 

Ramöverenskommelsen sänds till samtliga kommuner för ställningstagande.  

  

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 7a4f42dd45cd4d56660ac477b71e78551fcd2759119ac2ae2e8121c534e58fde0b8bddd1c7c215fa7c6880ca8b6c87e370eb26c3edfd0024c59749d7386f4be313



 

 

SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-01-12 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728–854877 

 

 

Skrivelse 

Styrelsen 

 

 

Ramöverenskommelse gällande fyra 

målgrupper inom området psykisk hälsa 
 

Förslag till beslut 
 

Presidiet föreslår styrelsen besluta 

 

att rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 

området psykisk hälsa med Region Skåne under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes 

hälso- och sjukvårdsnämnd.  

 

att översända till samtliga kommuner för ställningstagande.  

 
 

 

 

Sammanfattning av ärendet  
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i 

centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid 

revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 

lagstiftningar som skett under de senaste åren. 

 

Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar.  
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SKÅNES KOMMUNER 

Ärende 
 

Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är:  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. 

 

Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå överenskommelser men 

2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga 

satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen 

anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som 

behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i 

centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid 

revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 

lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende 

av spel om pengar i denna överenskommelse. Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en 

viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även 

att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa 

ingår även att arbeta med somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. 

 

Skånes Kommuners socialchefsråd har informerats om ramöverenskommelsen och har inkommit med 

synpunkter på denna vilka beaktats i dokumentet.  
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SKÅNES KOMMUNER 

Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan har fått information om ramöverenskommelsen 4 

december. Tjänstemannaberedningen beslutade att Ramöverenskommelsen skickas ut till Centralt 

Samverkansorgan med förhoppning om att Centralt Samverkansorgan ska ställa sig bakom 

överenskommelsen.  

 

Centralt Samverkansorgan har informerats om ramöverenskommelsen 11 december. Centralt 

Samverkansorgan ställer sig bakom att rekommendera Skånes Kommuners styrelse att rekommendera 

kommunerna att anta ramöverenskommelsen samt att Region Skåne behandlar ramöverenskommelsen i 

Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 

Emelie Sundén, strateg 
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SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-03-08 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728-85 48 77 

 

 

Skrivelse till 

Kommuner i Skåne 

 

 

Skånes Kommuner rekommenderar 

kommuner i Skåne att teckna 

ramöverenskommelse med Region Skåne 
 

Skånes Kommuners rekommendation 
Styrelsen för Skånes Kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse 

gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.  

 

Hantering av undertecknandet för ramöverenskommelsen 
Region Skåne kommer att skicka ut två undertecknade exemplar per post till varje kommun.  

Om kommunerna tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat exemplar återsändas enligt de 

instruktioner som medföljer utskicket.   

 

Sammanfattning 
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av ansvarsgränser. 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

 

• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning.  

• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 

• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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SKÅNES KOMMUNER 

Bakgrund  
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är;  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallandemedel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att 

ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns 

incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och 

Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med 

tanke på det arbete som behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och 

utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. 

Samarbete ska ske med individen i centrum. 

 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. 

 

Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de 

förändringar i lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk 

och beroende av spel om pengar i denna överenskommelse. 

 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete 

innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet 

med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med somatisk hälsa och 

levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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SKÅNES KOMMUNER 

Ramöverenskommelsen har föredragits i Tjänstemannaberedning till Centralt samverkansorgan 4 december 

2020 och i Centralt Samverkansorgan 11 december.  

 

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade den 11 februari 2021 beslut att ingå 

ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med samtliga skånska kommuner under förutsättning att 

motsvarande beslut tas i kommunerna. Styrelsen för Skånes Kommuner fattade den 5 februari beslut om att 

rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 april 2021

Justerandes sign

Fnuu § 18 Dnr FN 2021/54

Patientsäkerhetsberättelse 2020, 
Elevhälsan

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans medicinska och psykologiska 
insats 2020, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats, Lisbeth Andersson, har 
upprättat patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 2020. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för familjenämnden 
då familjenämnden är vårdgivare och har ansvar för patientsäkerheten.

Ekonomiska konsekvenser
Ej relevant

Barnperspektivet
Bristande kontroll kan innebära konsekvenser för barns hälsa.

Miljöperspektivet
Ej relevant.

Uppföljning
Elevhälsans medicinska och psykologiska insats följs upp årligen.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans medicinska och psykologiska 
insats 2020, till handlingarna.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 april 2021

Justerandes sign

§ 18 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.1514.

Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2020 
handlingsid: Fn 2021.1344.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Sammanfattning 

 

Fokus för patientsäkerhetsarbetet under 2020 har varit rutiner och processer. Under året har flera 
rutiner och processer uppdaterats, förtydligats och förankrats. Arbetet med rutiner och processer 
leds av verksamhetschef i nära samarbete med skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog. Vissa 
rutiner samverkas med specialistmottagningar som berörs.  

Uppdatering av rutiner görs när det kommer ny evidens, nya författningar och föreskrifter som 
påverkar eller om det framkommer att det finns behov av förtydligande. Utredning av en 
avvikelse kan leda till att en rutin behöver förtydligas.   

Ny gemensam rutin för all Hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunen gällande Stick och 
skärskador samt exponering för blodsmitta har tagits fram i samverkan mellan verksamhetschef, 
MAS och HR-specialist.  

Övriga rutiner som uppdaterats under året är Rutin/process Hälsobesök, denna har förtydligats 
med vad som ska ingå hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 7. Det har 
vid journalgranskningar framkommit att det inte alltid går att läsa ut i journalen om eleven når 
kunskapskraven. Det bör ingå i hälsosamtalet för att samtidigt diskutera hur livsstil påverkar 
inlärning samt upptäcka om eleven har hälsoproblem som försvårar inlärningen.  

Rutin för behandling av barn med Övervikt och fetma uppdaterades utifrån att vårdriktlinjerna i 
Region Skåne ändrades. Rutin för bedömning av tillväxt och pubertetsutveckling blev föremål för 
granskning i samband med Lex Maria anmälan.  

Corona påverkade många områden under 2020. Vi har anpassat mycket i verksamheten för att 
inte äventyra patientsäkerheten. Prioriteringar har gjorts för att inte missa kontroller som inte kan 
vänta och minskat möjligheten till spontanbesök och öppen mottagning. Hälsosamtal och 
hälsoenkäter i klasser har gjorts digitalt med årskurs 7. Vårdnadshavare har varit med digitalt vid 
elevs besök hos skolsköterska och skolläkare. Bedömningen är att patientsäkerheten inte har 
påverkats av detta.  

Under året har medicinteknisk utrustning kompletterats och vaccinkylskåp beställts till alla skolor. 

Bytet av journalsystem innebar att all information från PMO skulle föras över till ProReNata 
detta har fungerat bra. Under valideringen hittades några risker som kunde åtgärdas innan 
överföringen.  

Vaccinationsprogrammet utökades med HPV vaccin även till pojkar födda 2009 och senare 
fr.o.m. höstterminen 2020. HPV vaccin ges i årskurs 5 med två doser inom 12 månader.  
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-säkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patient-säkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars 
varje år.  

STRUKTUR  

Övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 
Målet för hälso- och sjukvården inom Elevhälsan är god vård på lika villkor samt att förebygga 
ohälsa.  
Fortlöpande bedöma om det finns brister i verksamheten som kan medföra risk för vårdskada. 
Socialstyrelsens sex kvalitetsområde och kvalitetsförutsättningar för god vård ska vi alltid utgå 
ifrån.  

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

2. Patientsäker 

3. Patientfokuserad 

4. Kostnadseffektiv 

5. Jämlik 

6. Tillgänglig i rimlig tid 

 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Vårdgivare 
Vårdgivare för Hälso- och sjukvården inom Elevhälsan är Familjenämnden, Tomelilla kommun. 
Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten organiseras så att den tillgodoser kraven på hög 
patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektiviteten. Vårdgivaren ansvarar för att 
verksamhetschef utses enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).  

Verksamhetschef 
Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret. I verksamhetschefs uppdrag ingår att 
fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. 
Verksamhetschef är den person såväl elever och vårdnadshavare som skolpersonal och 
tillsynsmyndigheter ska kunna vända sig till med frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård. 
Verksamhetschef ska ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att 
elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet.                                                                                         
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Hälso-och sjukvårdspersonal  
(Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog) 
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar.  
Arbetet ska utföras med god kvalitet och ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
 
Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning, föreskrifter och 
rutiner som gäller inom Hälso- och sjukvården och inom elevhälsan. I ansvaret ingår att 
identifiera och rapportera avvikelser och risker. 
 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Samverkan sker såväl internt som externt för att säkerställa hög patientsäkerhet. Skolsköterskorna  

ska skriva omvårdnadsepikris vid skolbyte såväl inom som utanför kommunen. Detta infördes  

inför läsåret 2019/2020 och är en sammanfattning av elevens hälsosituation som gör det lättare  

för en annan skolsköterska att ta vid och snabbt bilda sig en uppfattning om behoven av åtgärder. 
 

Skolsköterskorna samverkar med Barnhälsovården för informationsöverföring inför skolstart. 
Journalhandlingar överför digitalt och muntligt överlämnande sker gällande de barn som har 
några hälsoproblem.  
 

Region Skåne har ett vårdprogram för behandling av barnfetma, detta program tydliggör hur 
samverkan mellan Elevhälsan och Barnmottagningens Fetmateam ska ske. Årligen sammankallar 
Barnmottagningen Ystad alla skolsköterskor och barnhälsovårdssköterskor till en 
dialog/fortbildning i ämnet. 
 

Ungdomsmottagningen i Tomelilla och Elevhälsan har en inarbetad samverkan både gällande 
enskilda elever och i det förebyggande hälsofrämjande arbetet.  
 

Elevhälsan samverkar med alla övriga vårdaktörer då behov uppstår. 
 

Verksamhetschef ingår i nätverk för Medicinsk ledning inom EMI med övriga kommuner och 
några friskolor i SÖSK. Syftet är ta fram gemensamma rutiner och processer för arbetet. 
 
Skolpsykolog ingår i nätverk för skolpsykologer i sydöstra Skånes kommuner. Syftet är att ta fram 
gemensamma rutiner, ta del av ny evidens och hitta samverkansformer.  

Skolpsykolog deltar även vid samverkansmöte med psykologer inom skola, barnhälsovården, 
barn- och ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 
All hälso- och sjukvård inom elevhälsan är frivillig. Elevhälsans medicinska och psykologiska 
insats strävar alltid efter ett gott samarbete med elev utifrån elevs ålder och mognad och 
vårdnadshavare. 
 
Samtycke till utredning, undersökning och behandling sker oftast muntligt med undantag för 
vaccinationer då det inhämtas skriftligt samtycke från vårdnadshavarna.  
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Inför hälsobesök i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 får vårdnadshavarna en hälsouppgifts-
blankett att fylla i om barnets hälsa och ett informationsbrev om  
hälsobesöket. Inför vaccinationer får vårdnadshavarna en samtyckesblankett att svara på om de 
önskar att barnet vaccineras med information om vaccinet samt vilken dag som barnet kommer  
att vaccineras. 
Efter hälsobesök och vaccinationer skickas en skriftlig information till vårdnadshavarna.  
 
Skolpsykolog kontaktar alltid vårdnadshavare vid ansökan om utredning. Vårdnadshavarna får 
alltid en återkoppling av utredning av skolpsykolog innan skolan delges resultatet. 
Vårdnadshavare och eleven, utifrån elevens ålder och mognad, bör vara delaktiga då syftet med 
utredningen formuleras.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 
 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska skyndsamt rapportera händelse som har medfört eller hade 
kunnat medföra skada i samband med vård och behandling. Blankett för rapport av avvikelse 
finns from 20.06.15 i Prorenata journal, tidigare fanns blankett för avvikelserapport i digital 
handbok.  
Rutin för anmälan och hantering av avvikelser finns i Ledningssystemet och är förankrad i 
verksamheten. 
 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  
 

Klagomål och synpunkter på verksamheten kommer via kommunens klagomålshanteringssystem 
eller direkt till verksamhetschef via avvikelserapport, mejl, brev eller telefonsamtal. 
Alla inkomna klagomål och synpunkter hanteras och besvaras snarast av verksamhetschef. 

 

Egenkontroll  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Journalgranskning 
EMI 

1 gång/år Kollegialgranskning enligt mall 
Verksamhetschef och skolsköterskor 

Journalgranskning 
psykolog 

1 gång/år Verksamhetschef och skolpsykolog 

Medicintekniska 
produkter 

1 gång/ år Extern konsult genomför kontroll och 
kalibrering. 

Lokaler 1 gång/år  Verksamhetschef och skolsköterska 
Enligt mall vid verksamhetsbesök 

Utrustning 1 gång/år Verksamhetschef och skolsköterska 
Enligt mall vid verksamhetsbesök 

Hållbarhet läkemedel 2 gånger/år Skolsköterska 

Temperatur kylskåp 1 gång/vecka samt 
varje vaccinationsdag 

Skolsköterska 
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PROCESS  

Åtgärder för att öka patientsäkerheten  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 
Ledningssystem som är väl förankrat, lättillgängligt och används i verksamheten. 
Patientsäkerhetsutbildning internt för skolsköterskor och skolpsykolog har genomförts. 
Genomgång och diskussion om inkomna avvikelser och patientsäkerhetsarbete vid 
professionsmöte.  
Verksamhetsbesök på skolsköterskemottagningarna årligen, verksamhetschef för att tillsammans 
med skolsköterskan kontrollerar lokaler och utrustning utifrån kvalitetsmått och lokala rutiner.  
 
Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

 
All personal ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa händelser 
eller tillbud. Större förändringar i verksamheten kan också påverka patientsäkerheten.  

Verksamhetschef ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys, bedöma och vidta 
åtgärder.   
 
Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Verksamhetschef utreder och analyserar alla avvikelser. Avvikelserna bedöms enligt riskmatris för 
att mäta risk för upprepning och konsekvens för patienten. Analysteam utses vid behov. 
Avvikelser som gäller annan vårdgivare åtgärdas och skickas vidare.  
Inkomna avvikelser sammanställs och återges regelbundet på professions-träffar. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 
Byte av det digitala journalföringssystemet har gjorts under året. PMO ersattes av ProReNata. 
Riskanalys inför planering och övergång till nytt system gjordes. Referensgrupp fick prova 
systemet och validering genomfördes för att hitta fel och risker. Personuppgifter för elev och 
dess vårdnadshavare hämtas en gång per dygn via en automatisk överföring från Extens. 
Inloggning till ProReNata sker med tvåfaktors autentisering. Skolsköterskor och skolpsykolog 
loggar in med Yubikey och lösenord. Skolläkaren loggar in med lösenord och sms-kod.  
Loggkontroller både slumpmässiga och riktade genomförs enligt rutin.  
 
Journalgranskningar visade att det fanns brister i den spårbarhet som krävs enligt 
Patientdatalagen vilket lett till att en rutin har tagits fram vid in- och utflyttning av elev. 

Avvikelser Kontinuerligt 
1 gång/månad 

Avvikelserapport i ProReNata 

Klagomål Kontinuerligt Klagomålshantering, Avvikelserapport 

Loggkontroll  4 gånger/år ProReNata 
Verksamhetschef/Systemförvaltare 
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

Journalgranskningar har gjorts enligt rutin och åtgärder har vidtagits där brister hittats.  

Verksamhetsbesök på alla skolsköterskemottagningar har genomförts då bland annat lokaler och 
utrustning kontrolleras. Det fanns ett visst behov av komplettering av utrustning. Detta är åtgärdat 
under året. Då det endast fanns godkända vaccinkylsskåp på två skolor och då det inte gick att 
hålla obruten kylkedja vid transporter mellan skolorna beställdes godkända vaccinskåp till alla 
skolor. Vid kalibrering av den medicintekniska utrustningen blev en av personvågarna inte godkänd 

och fick ersättas. 

Avvikelser 
 
Det har inkommit 22 avvikelserapporter under året. En av avvikelserna har kommit från en 
annan vårdgivare. 10 avvikelser har skickats vidare till andra vårdgivare efter utredning och 
åtgärd. 

En av avvikelserna bedömdes som hög allvarlighetsgrad och ledde till en Lex Maria anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg. 
 

Verksamhet 

  
 

Typ av avvikelse 

 
 

Flera avvikelser handlar om uteblivna remissvar vilket är ett tidskrävande arbete och viktigt ur ett 

0 2 4 6 8 10 12

Elevhälsans psykologiska insats

Elevhälsans medicinska insats

Annan sjukvårdsinstans

Annan skolhuvudmans medicinska
insats

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Remisshantering

Fördröjd/utebliven/felaktigt utförd…

Vaccinationer

Informationsöverföring

Dokumentation
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för patientsäkerhetsperspektiv så inte patienten hamnar mellan två vårdgivare utan bedömning och 
åtgärd.  
 

Avvikelserna gällande remissvar är främst från BUP i Ystad och kontakt har tagits med 
verksamhetschef för BUP Ystad angående detta.  

Avvikelserna som handlar om fördröjd/utebliven/felaktigt utförd eller fördröjd vård och 
behandling handlar ofta om dokumentationsbrister eller att 

eleven inte satts upp på bevakningslista. 
Övergången till ProReNata har gjort det enklare att lägga in bevakning direkt i samband med att 
journalanteckning skrivs.  

 

Klagomål och synpunkter 

Tre klagomål har kommit in under året. Alla handlar om brister i skolsköterskorna information 
till vårdnadshavarna. 
För att förbättra informationen mellan elevhälsans personal och vårdnadshavarna ska fildelning 
via ProReNata utnyttjas mer.   

 

Händelser och vårdskador 
 
Lex Maria anmälan gällande en elevs tillväxt som inte bedömts enligt gällande riktlinjer. 
Verksamhetschef utsåg en skolsköterska som delaktig i arbetet med händelseanalys och 
utredning. Verksamhetschef har skrivit yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, haft 
samtal med IVOs inspektör och med berörd skolsköterska. 

Rutin och processer avseende tillväxt och pubertetsbedömning har granskats och förtydligats i 
samverkan med alla skolsköterskor, skolläkaren och specialistläkare på barnmottagningen i Ystad 
som är remissinstans vid tillväxtavvikelser.  

 

Riskanalys 

Riskanalys inför byte av journalsystem har gjorts och de risker som hittades kunde förebyggas vid 
införandet 

Transport av vaccin mellan skolor var inte säkert, både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder vidtogs. 
Godkända vaccinkylskåp beställdes med leverans i januari 2021. 
Posthämtning på skolorna förändrades, hämtning sker inte varje dag som tidigare. Detta 
informerades inte ut i verksamheten vilket ledde till att utgående post blev liggande flera dagar på 
skolorna. Remisser blev försenade vilket är en patientsäkerhetsrisk. 
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Mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2021 
 
Mål 1 

Övervikt och fetma hos elev 
Utveckla arbetet med barn med övervikt och fetma. Barn med övervikt ska tillsammans med 
vårdnadshavarna erbjudas samtal och stöd enligt Mitt BP  

metoden. Alla skolsköterskor ska ha gått grundutbildning i Mitt BP. Alla elever ska få samma 
erbjudande oavsett vilken skola eleven går på. Skolläkaren ska involveras kring elever med fetma 
om vårdnadshavare avböjer remiss till barnmottagning. Samverka med fler aktörer inom skolan 
kring barn med övervikt och fetma.  

 

Mål 2 

Dokumentation 
Förbättra och utveckla dokumentationen i journaler. Skapa en samsyn om var i systemet 
dokumentation ska ske. Utveckla anteckningsmallar så att de är användarvänliga och säkra. Skapa 
anpassade rapporter för statistik. 

 

Mål 3 
Ledningssystem 
Anpassa ledningssystemet ytterligare till att inbegripa även skolpsykologens arbete. 

 

Mål 4  
Informationsöverföring 
Använda ProReNata fildelning vid informationsöverföring till vårdnadshavare. 

 

Mål 5 
Digitala samtyckesblanketter 
Koppla på funktionen i ProReNata som gör det möjligt att inhämta digitala samtycke och till 
vaccinationer eller journalrekvisition. 
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 april 2021

Justerandes sign

Fnuu § 19 Dnr FN 2020/131

Kvalitetsuppföljning BoU

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag inför nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten 
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen.

Barnperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse.

Miljöperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår att familjenämnden lägger 
informationen till handlingarna. 
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 april 2021

Justerandes sign

§ 19 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.1343.

Kvalitetsrapport -förskola/skola omvärlden och utbildningsval, betyg och 
bedömning och digitalisering, handlingsid: Fn 2021.1209.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Kvalitetsrapport 
Verksamhetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer kring skola/förskola, 
omvärlden och utbildningsval, bedömning och betyg samt digitalisering. Dessa 
redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens 
uppföljning av de nationella målen inom kvalitetsarbetet och även ett underlag inför 
nulägeskartan som används för det kommunala mål- och budgetarbetet.

Förskola/skola, omvärlden och utbildningsval
Styrdokument

Skollagen kap 2 

Studie- och yrkesvägledning

Tillgång

29 §   Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till 
vägledning.

Behörighet

30 §   För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande 
ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet.

Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning 
för högst ett år i sänder.

Lgr 11

2.6 Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
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Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och

 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social 
eller kulturell bakgrund.

Läraren ska

 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och

 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska

 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och

 vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

2.6 Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och

 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social 
eller kulturell bakgrund.

Läraren ska
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 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och

 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska

 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och

 vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Nuläge 

Skolan och förskolan hade för ett par år sedan stort fokus på det breda syv-uppdraget (studie- 
och yrkesvalsuppdraget) som involverar alla i förskolan och skolan. En syv-plan gjordes upp för 
arbetet i Tomelilla och denna har sedan dess reviderats för att vara aktuell. Det gjordes även en 
enkät bland rektorer och personal kring hur aktiva man var i sitt syv-uppdrag. Enkäten visade en 
förbättring från år till år. Nu har fokus flyttats till andra delar av verksamheten och syv-arbetet 
fortsätter ute på enheterna. Det finns ett digitalt verktyg för pedagogerna som heter ”Hej, 
framtidsval” där det finns information angående syv-arbetet samt lektionsförslag för hur man 
integrerar arbetet i olika ämnen och årskurser.

Rektorerna i förskolan beskriver att det finns en ökad medvetenheten bland personalen. De både 
fångar tillfället i flykten till exempel vid utevistelse och uppmärksammar barnen på 
yrkesverksamma de ser och planerar även lekmiljöer för att utmana och utveckla barnens tankars 
kring sin framtid. Genusperspektivet belyses och rektorerna uppfattar att förskolan till stor del 
omfamnar allas möjlighet att uttrycka sig. Dock uppmärksammas det att det är lättare för flickor 
att bryta könsnormen än för pojkar, detta kan ibland särskilt spegla vårdnadshavarnas 
ståndpunkt. En aspekt av syv-arbetet som rektorerna på förskolan beskriver inte 
uppmärksammats lika mycket är barnens utveckling för att göra självständiga val (valkompetens) 
och att utveckla sin självkännedom, detta gör förskolan i sitt grundarbete men har inte bundits 
närmare till syv-arbetet. Att röra sig ute i omvärlden har under 2020 varit svårt att genomföra i 
den utsträckningen som tidigare gjorts. Förskolorna har istället fokuserat på projekt som ligger 
nära förskolan, till exempel när det byggs nya byggnader i närheten.

Rektorerna i skolan beskriver att det även finns en medvetenhet hos lärarna men att det är viktigt 
att det breda syv-uppdraget tas med vid introduktionen av nya lärare. Eftersom det har varit 
byten på några av rektorstjänsterna har det varit nödvändigt att på flera skolor fokusera på andra 
delar av rektorsuppdraget, t.ex. styrning, ledning och organisation. Det finns planer för att ta upp 
ett spår kring entreprenöriellt lärande på ett rektorsområde när de kommit längre i 
organisationsutvecklingen. Det finns redan ett nätverk som är upparbetat från SYV:ens sida på 
Kastanjeskolan som kommer att kunna användas. Samtliga skolor berättar om att man arbetar 
med yrken där man har antingen bjuder in eller ger sig ut i samhället för att träffa 
yrkesverksamma. På högstadieskolan får eleverna även grupp- och individrådgivning och 
information av studie- och yrkesvalsläraren, det har inte eleverna i f-6 tillgång till. Dock kommer 
SYV-en ut i samband med HASP  (Hälsa-Arbetsmiljö-Självkänsla-Prestation)som är en av 
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Elevhälsans insatser. Flera av valmöjligheterna som finns på 7-9 är av mer traditionella ”pojkval” 
idrott, EPA och så vidare. Det finns få mer traditionella ”flickval”. Även i skolan är det mer 
fokus på framtida yrkesval än valkompetens och kunskap om sig själv i ämnena. Dock hade 
Tomelilla få omval 2020 vilket om trenden håller i sig visar på att eleverna har både självinsikt 
och valkompetens.

Företagsmässan blev inställd under året på grund av Covid men praon kunde genomföras under 
höstterminen, vårterminen är fortfarande osäker det mesta tyder dock på att praon kommer att 
kunna genomföras som planerat..Tomelilla deltar också i det Skåneövergripande arbetet PRIS – 
Prao i Skåne, där en stor del av Skånes kommuner deltar. Projektet ska leda till ökat 
erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring PRAO-verksamheten i Skåne. Utöver 
skolhuvudmännens deltagande deltar, arbetsgivare och näringsliv. Vilket också är ett led i 
projektets syfte, att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan skola/arbetsliv. Det 
digitala praktikverktyget “samverka.nu” används för att administrera praon genom samverkan 
mellan skola och arbetsplatser.

En av förstelärarna på 7-9-skolan genomför ett projekt där hon i sin projektplan skriver:

” De praktisk estetiska ämnenas position i skolan skall nu än mer stärkas och vara en självklar 
samarbetspartner i såväl ämnesövergripande samarbeten som en viktig samarbetspartner med 
elevhälsa och även som en inspirationsväg där studie- och yrkesvägledarna får en ökad insikt om 
dess dragningskraft, entreprenöriella möjligheter och dess viktiga betydelse för Tomelilla, beläget i 
hjärtat av Österlen, Sveriges självklara konstnärsregion.” 

Bedömning och utveckling

Förskolan arbetar aktivt och medvetet med att skapa möjligheter för barnen att både ta sig ut i 
omvärlden och bjuda in densamma. Tydligare arbete för att stärka och koppla barnens 
valkompetens och bidra till deras självkännedom kopplat till syv-arbetet skulle kunna öka 
kvaliteten ytterligare. Förskolan bedöms uppfylla kraven väl genom sitt arbete.

F-6 skolorna behöver i högre grad ägna sig åt syv-arbetet. Detta bör dock inte prioriteras under 
denna period då organisationen behöver andra åtgärder för att ge eleverna trygghet och studiero. 
F-6 skolorna har inte direkt tillgång till en SYV:are i form av anställd SYV. Detta skulle kunna 
vara en brist enligt styrdokumenten. 

7-9- skolan behöver analysera vad det kan betyda för jämställdheten då skolan erbjuder flickor att 
göra könsbrytande val men inte pojkar i samma utsträckning. Hur angrips detta från förskolan till 
högstadiet? Pojkars låga resultat och flickors brist på trygghet bör även ses i detta perspektiv. Är 
Tomelillas 7-9-skola ett attraktivt val även för flickor? Hur ser mansnormen ut i Tomelilla och 
hur hjälper vi eleverna att vara medskapare av ett jämställt samhälle.

Betyg och bedömning
Styrdokument

2.7 Bedömning och betyg
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Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 
finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för 
olika betygssteg.

Mål

Skolans mål är att varje elev:

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Riktlinjer
Läraren ska

 genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling,

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 
och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 
studieresultat och utvecklingsbehov, och

 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper.

Nuläge

I förskolan finns inga kriterier för vad barn ska kunna vid olika åldrar, samtal kring hur barnet  
utvecklas utifrån sig själv görs på utvecklingssamtalen. Därför är bedömning i förskolan ett svårt 
kapitel. Ibland framhålls närvaro/ inskrivning som en kvalitetsaspekt. Att göra självbedömningar 
(personal av verksamheten) av olika slag görs också för att få syn på var förändringar behöver 
ske. Att bygga en förtroendefull relation mellan vuxen och barn och barn och barn är en viktig 
del för barnens fortsatta skolgång. Även att tidigt involvera barnen i varför de behöver lära sig 
något, samt efterfråga vad och hur de vill lära sig. Att kontinuerligt och i stunden synliggöra 
barnens lärande för barnen, både på gruppnivå och individuellt leder till utveckling. En 
utmanande, skiftande och tillgänglig lärmiljö beskrivs av förskolorna, då de arbetat med detta i 
fokus under en tid. Lärmiljöerna utvärderas och anpassas kontinuerligt. Diskussioner kring vad 
kvalitet i förskolan är förs kontinuerligt med rektorerna, Skolverket och andra kommuner. 

De formella delarna kring utvecklingssamtal och betygssättning följs på skolorna. Det pågår en 
diskussion kring hur dokumentationen ska ske kring lärarnas bedömning av elevernas 
prestationer mot kunskapskraven. Huvudmannen kräver inte in underlaget (prov, arbeten, 
anteckningar kring muntliga redovisningar o.s.v.) som läraren använder för att bedöma elevernas 
kunskaper mot kunskapskraven. Huvudmannen ställer dock krav på att bedömningen av 
kunskapskraven ska dokumenteras i en matris som sedan ligger till grund för betyget elever 
erhåller. Det är viktigt att denna dokumentation finns om läraren av någon anledning plötsligt 
lämnar sitt arbete. Det är också viktigt som underlag till utvecklingssamtalen för att eleven och 
vårdnadshavaren ska se vilka förmågor eleven behöver utveckla för att få ett högre betyg. 
Rektorerna beskriver att det inte alltid finns utvecklade planeringar för undervisningen, i form av 
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termins-/läsårsplaneringar vilket försvårar bedömningen. Kunskapen kring bedömningsarbete i 
lärplattformen beskrivs som varierande.

De nya kunskapskraven som skulle införas 1 juli 2021 sköts framåt ett läsår på grund av Covid-
19. Tid att implementera dessa behövs under nästa läsår. Samtliga skolor hade gjort upp 
planeringar av detta arbete för 2021. Trots uppskjutet är arbetet redan i gång på en del 
skolenheter.

Bedömning och utvecklingsmöjligheter

Verksamheterna lever upp till skollagens krav för bedömning och betygssättning dock bör det 
samtidigt som de nya kunskapskraven implementeras även tas ett nytag kring dokumentation i 
lärplattformen. Förhoppningsvis kan detta sammanfalla med upphandling av lärplattform. Ett 
upphandlingsarbete som pausats pga Corona/Covid. En samsyn kring dokumentationen bör 
eftersträvas med de fackliga organisationerna. Ytterligare utveckling av planeringar för 
undervisning bör genomföras. Tydligt strukturerade uppgifter har visat sig gynna pojkars 
kunskapsutveckling och skulle gynna arbetet att öka pojkars betyg.

Digitalisering
Styrdokumenten (urval)

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen. Den 
fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. Begreppet adekvat 
digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som abstrakt. Men läroplanstexten 
ska hålla länge, och vad som är digital kompetens förändras över tid i takt med att samhället, 
tekniken och olika digitala tjänster förändras. Det varierar också med barnets ålder.

Fyra aspekter av digital kompetens

De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har många 
beröringspunkter och går in i varandra.

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen men har olika 
karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan förstås inte förstå hur man 
förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och information på samma sätt som en 
gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga grunden till det.
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Nuläge

Förskolan har tillgång till Ipads minst enligt digitaliseringsplanen (1 st/ 5 barn) samtlig personal 
har även en personlig Ipad för planering och efterarbete av utbildningen. Rektorerna i förskolan 
anser att tillgången är god och att genom lärplattformen Tyra, som anses mycket funktionell, har 
personalen introducerats väl i digital dokumentation av arbetet. Även förskolans Drive på 
Google används flitigt. Personalen har också under pandemin fått en erfarenhet av att delta i 
digitala möten vilket har gjort att ovana har tagit steg framåt. 

Ipadsen används av både barn och personal för att dokumentera lärandet och detta sprids sedan 
till vårdnadshavarna via lärplattformen. Det finns även pedagogiska appar för t.ex. 
språkutveckling och taluppfattning på Ipadsen, dessa används i första hand i gruppundervisning 
där det även är möjligt att spegla arbetet på en större skärm. Dessa appar förändras och byts ut 
efter behov.

Skolorna har tillgång till digitala verktyg minst i den utsträckningen som digitaliseringsplanen 
anger det vill säga 1 st/2 barn i åk f-3 (kan vara Ipads eller Cromebooks) och en Cromebook till 
varje elev i åk 4-9. Skolornas använder i olika utsträckning Google classroom och/eller 
Infomentor för planering och genomförande av undervisningen. Kunskapen kring de digitala 
verktygen har tagit steg framåt under pandemin inte minst i åk 7-9 som haft 
fjärr/distansundervisning i perioder. BoUs investeringspengar har inte räckt till personaldatorer 
till skolan i den grad som är önskvärt. Det har lett till att personalen ibland har gamla och inte så 
funktionella datorer. 2020 kunde detta åtgärdas till viss del eftersom det fanns ett visst överskott. 
Vissa skolor har fortfarande inte tillräckligt med accesspunkter för att få ett optimalt fungerande 
nätverk. Samtliga skolor har tillgång till digitala läromedel och pedagogiska appar, dessa används i 
olika grad och kunskapen kring dessa varierar. Skolorna har tilldelats pengar inom statsbidraget 
”likvärdig skola” för att ha IT-pedagoger, detta haltar på vissa skolor där man inte deltar i de 
gemensamma träffarna. Detta gör att skolor inte utvecklats i samma takt. 
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Bedömning och utvecklingsmöjligheter

Förskolorna lever väl upp till styrdokumenten och har digitala verktyg i god utsträckning för 
verksamhetens behov. Skolans personal skulle behöva fler nya datorer till personalen och fler 
accesspunkter på några av skolorna för att arbetet ska fungera fullt ut. Rektor behöver även på 
samtliga skolor planera för IKT-pedagogernas arbete. Kompetensutveckling kring digitala 
läromedel och lärplattformen hade även underlättat arbetet för elever och lärare. Det finns god 
tillgång av digitala verktyg för eleverna.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Individ och familjeomsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se

Diarienummer: FN 2021/42

Datum 29 mars 2021

Tjänsteskrivelse – Yttrande gällande 
granskning av samverkan kring barn och 
unga i behov av samordnade insatser

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 en 
inbjudan till revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. Revisorerna 
beslutade den 18 juni 2020 att delta och att göra det genom att använda den konsult, 
Helseplan Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.
Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan 
Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Intervjuer har 
genomförts med representanter från Region Skånes förvaltningar däribland 
verksamhetschefer för barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt 
barn- och ungdomshabilitering, hälso- och sjukvårdsstrateg och medicinsk rådgivare. 
Vidare har intervjuer med representanter från medlemsorganisationen Skånes 
Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) och brukarorganisationer 
genomförts. I Tomelilla kommun har intervjuer med representanter från elevhälsan 
och socialtjänsten genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts. Tomelilla 
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kommun har intervjuer med representanter från elevhälsan och socialtjänsten 
genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts.

Två enkäter har skickats ut digitalt. 

1. En enkät har skickats ut till presidierna (ordförande och vice ordförande) i 
ansvarig styrelse eller nämnd inom respektive kommun samt inom Region 
Skåne. I Tomelilla kommun har enkäten skickats ut till samtliga ordförande 
och vice ordförande i familjenämnden varav en av tre har besvarat den. 

2.  En enkät har skickats ut till respondenter i kommunens och Region Skånes 
verksamheter som arbetar med barn och unga (0-17 år). Enkäten har bland 
annat gått ut till arbetsterapeuter, barnskötare, elevhälsochefer, enhetschefer, 
fritidspedagoger, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, lärare, 
psykologer, rektorer, samordnare, sjuksköterskor, skolchefer, skolsköterskor, 
socialsekreterare, specialpedagoger och verksamhetschefer. I Tomelilla 
kommun besvarades enkäten av 21 respondenter. 

Den övergripande bedömningen i rapporten är att det till viss del finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Tomelilla kommun kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma 
regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen är till viss del 
tydlig men eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen 
bedöms den inte ändamålsenlig. 
Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, 
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och bedömningen är att 
det där finns ett behov av informations- och utbildningsinsatser och så även i den 
politiska organisationen. Vidare bedöms att den interna kontrollen som ska 
säkerställa att samverkan följs upp och vid behov resulterar i förbättringsåtgärder inte 
är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om den uppföljning som sker.

Familjenämnden rekommenderas att:
 säkerställa att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller kontinuerlig 

utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner.
 uppdra åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 

kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. 
Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att 
möjliggöra lärande organisationer.

 säkerställa att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att enskilt och 
gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
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individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med 
behov av samordnade insatser.

 fastställa och följa upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och 
unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan 
samt kommunicera detta till berörda verksamheter.

Förslag till yttrande
Den lokala överenskommelsen” Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa bygger på Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne 
och Skånes Kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Region Skåne 
och Skånes Kommuner, 2013-06-10
I den lokala överenskommelsen finns rutiner, riktlinjer och arbetssätt tydligt 
beskrivet. Verksamheten avser att lägga in den i kvalitetsledningssystemet som finns i 
verksamheten så den är lätt tillgänglig för medarbetarna. Överenskommelsen ska 
även göras mer känd i familjenämnden. Granskningen ger inte mer än en generell 
och övergripande slutsats och indikerar inte på vad som saknas i verksamheten 
gällande rutiner och riktlinjer. Familjenämnden anser att åtgärden att lägga in 
överenskommelsen i kvalitetssystemet senast 2021-08-31, är tillräcklig. 

Flera gemensamma (kommuner och Region Skåne) utvecklingsinsatser och 
kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under åren. Avvikelser mellan 
huvudmännen hanteras även i forumet som kallas ÖKT, som ett led i en lärande 
organisation. Från Tomelilla kommun ingår både enhetschef Elevhälsa och Barn och 
familj. Från regionen ingår enhetschefer från barn/ungdoms habilitering, 
barn/ungdoms psykiatrin, första linjen barn/unga samt sjuksköterskor från 
barnhälsovården. Utifrån vuxensidan har det fram tills nu funnits en liknande 
sammansatt grupp som arbetat med gemensamma utvecklingsfrågor, 
kompetensutveckling och avvikelsehantering.  Utifrån uppdrag och olika roller så är 
det på den nivån samverkan, information och kunskap om varandras verksamheter 
sker och ansvarsfördelningen tydliggörs. Familjenämnden anser att granskningen inte 
i tillräcklig utsträckning tagit del av samrådsgruppens arbete. Familjenämnden 
hänvisar till de redan föreliggande strukturerna, och anser att dessa redan uppfyller 
den identifierade åtgärden i granskningen.

Sedan 1 januari 2010, finns Samordnad individuell plan i Socialtjänstlagen 2 kap. 7§. 
Familjenämndens verksamheter följer den gemensamma ”Rutin och vägledning för 
arbete med Samordnad Individuell plan (SIP)” som Region Skåne och Skånes 
kommuner reviderat 2021-07-12. Det finns en enkel checklista att följa som 
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framtagen utifrån rutinen. Att arbeta med SIP är ett ständigt pågående 
förbättringsarbete sedan flera år. Att hantera avvikelser i samrådsgruppen, som 
nämns ovan, och dialoger på arbetsplatsen är några sätt för att vidareutveckla SIP. 
Viktiga dokument gällande SIP kommer att läggas in i kvalitetsledningssystemet för 
att underlätta för medarbetarna, senast 2021-08-31. Familjenämnden har sedan 
december 2020 anställt en nätverkskoordinator som också ska stödja familjerna och 
verksamheten i samverkan och uppföljning mellan huvudmännen.

Familjenämnden noterar att revisionen uppmanar till att ta med uppföljning av 
samverkan kring barn och unga i den interna kontrollplanen. Det framgår också i 
rapporten avsaknaden av tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Familjenämnden finner det svårt att 
tolka vad granskningen avser med nyckeltal i detta avseende. Familjenämnden vill i 
detta sammanhang tydliggöra att nämnden utifrån en sammantagen väsentlighets- 
och riskvärdering beslutar om vilka uppföljningar man avser att följa upp i sin interna 
kontroll. 

Familjenämnden vill avslutningsvis tillföra några iakttagelser gällande genomförd 
granskning och då framför allt upplägget av den samma. Granskningen har varit en i 
någon mån gemensam granskning där flera kommuner och regionen ingått. Trots 
detta upplägg har vardera kommun tillsammans med regionen utgjort ett separat 
revisionsobjekt i slutändan. De eventuella synergier och den resursoptimering som 
följt av detta upplägg har varit menlig för granskningens tydlighet och för deltagande 
kommuns möjligheter att koppla granskningsresultatet till det kommunspecifika eller 
delregionala arbete som pågår.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att frågan ger ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Kommunen och Region Skåne har ansvaret för de flesta av verksamheterna som rör 
barns levnadsvillkor och säkerställandet av deras rättigheter. Därför är det mycket 
angeläget att samverka på kommunal nivå och att utbyta erfarenheter inom den egna 
verksamheten men även med andra berörda aktörer med utgångspunkt i barnets 
rättigheter. Samtliga medarbetare inom Familjenämnden är medvetna om att det 
åligger dem att samverka både internt och externt kring barnets behov.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Camilla Andersson, socialchef och Johan Holmqvist, skolchef 2021-
04-12 yttrande avseende Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnande insatser., handlingsid; Fn 2021.824

Individ och familjeomsorg

Camilla Andersson

Socialchef

Beslutet skickas till:

Nämndsekreterare Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Rev § 10 Dnr KS 2021/32

Granskning av samverkan kring barn och unga i 
behov av samordnade insatser

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av samverkan kring barn 
och unga i behov av samordnade insatser” med handlingsid: Ks 2021.573

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.666 till familjenämnden för yttrande senast 2021-05-01 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

- Att granskningen ska ingå i ansvarsprövningen för 2021.

Ärendebeskrivning
Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 
en inbjudan till revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. 
Revisorerna beslutade den 18 juni 2020 att delta och att göra det genom att 
använda den konsult, Helseplan Consulting Group AB, för granskningen 
som upphandlades av Region Skånes revisionskontor.

Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan 
mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov 
av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

Den övergripande bedömningen i rapporten är att det till viss del finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Tomelilla kommun kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Ansvarsfördelningen mellan Region 
Skåne och kommunen är till viss del tydlig men eftersom det uppstår 
oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen bedöms den inte 
ändamålsenlig. 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts

Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, 
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och 
bedömningen är att det där finns ett behov av informations- och 
utbildningsinsatser och så även i den politiska organisationen. 
Vidare bedöms att den interna kontrollen som ska säkerställa att samverkan 
följs upp och vid behov resulterar i förbättringsåtgärder inte är tillräcklig och 
att verksamheterna har låg kännedom om den uppföljning som sker.

Familjenämnden rekommenderas att:

 säkerställa att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller 
kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner.

 uppdra åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan 
med kommunala och regionala aktörer informera om respektive 
verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan 
samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.

 säkerställa att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att 
enskilt och gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder 
till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och 
avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.

 fastställa och följa upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna 
kontrollplan samt kommunicera detta till berörda verksamheter.

Redovisning/föredragning
Revisorerna deltog tillsammans med revisorerna i övriga kommuner i 
sydöstra Skåne i Helseplans digitala föredragning gällande granskningen 
innan detta ärende behandlades.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av samverkan kring barn 
och unga i behov av samordnade insatser” med handlingsid: Ks 2021.573

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.666 till familjenämnden för yttrande senast 2021-05-01 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

- Att granskningen ska ingå i ansvarsprövningen för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-12, handlingsid: 
Ks 2021.667
Rapport_Granskning av samverkan kring barn och unga_Tomelilla, 
handlingsid: Ks 2021.573
Missivskrivelse: Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser, signerad, handlingsid: Ks 2021.666

Tidigare behandling
Revisorerna 18 juni 2020, Rev § 29/2020: Revisorerna beslutar delta i 
granskningen och att få den genomförd för 20 tkr av konsult som Region 
Skåne upphandlar.
Revisorerna 22 oktober 2020, Rev § 45/2020: Revisorerna beslutar att lägga 
informationen till handlingarna samt att ge nämndsekreteraren i uppdrag att 
skicka informationsbrevet från Region Skåne till berörda verksamhetschefer 
och till familjenämndens presidium. Slutligen beslutar revisorerna att ge 
ordförande i uppdrag att framföra att man när granskningen är slutförd 
önskar en med SÖSK-kommunerna gemensam avrapportering.
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
Region Skånes revisionskontor
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1 Sammanfattning  

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att genomföra en 
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Syftet är att 
bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. 

Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och granskningen avser familjenämnden. Granskningen 
har genomförts mellan oktober 2020 och februari 2021. 

 

Övergripande bedömning: 

Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och 
unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk? 

Helseplan bedömer att det till viss del finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och 
Tomelilla kommun kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen är till viss del tydlig men 
eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen bedöms den inte 
ändamålsenlig. Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, 
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och vi bedömer att det där finns ett behov 
av informations- och utbildningsinsatser och så även i den politiska organisationen. Vidare bedömer vi 
att den interna kontroll som ska säkerställa att samverkan följs upp och vid behov resulterar i 
förbättringsåtgärder inte är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om den uppföljning 
som sker. 

 

Bedömning av enskilda revisionsfrågor: 

1. Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner?  

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inom Tomelilla kommun till viss del följer gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Det saknas tillräcklig kännedom om huruvida den granskade 
nämnderna arbetar efter de ramverk och samverkansöverenskommelser som finns vilket indikerar att 
det finns behov av utbildningsinsatser. Verksamheterna inom Tomelilla kommun har inte i tillräcklig 
grad insyn i hur ramverk och samverkansöverenskommelser är sammansatta och vilka krav som ställs 
på kommunen respektive Region Skåne. 
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2. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen ändamålsenlig? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun till viss del är 
tydlig i regler och överenskommelser men att oklarheter avseende ansvarsfördelningen uppstår vid 
praktisk tillämpning. Detta gäller främst vid samverkan kring barn/ungdomar med komplexa behov. 
Oklarheterna bedöms bland annat grunda sig i bristande kunskap om respektive aktörs ansvar eller i 
skillnader avseende tolkning, bedömning eller prioritering av barnets/ungdomens behov. Brister i 
tydlighet bedöms leda till att de uppgifter som ingår i berörda huvudmäns ansvar inte utförs och att 
individer därmed inte får det stöd de behöver och har rätt till. Vi bedömer därför att 
ansvarsfördelningen inte är ändamålsenlig. 

3. Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med gällande lagstiftning och 
gemensamma regelverk?  

Vår bedömning är att samordnade individuella planer till viss del genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och gemensamma regelverk. Vi bedömer att kännedomen i verksamheten om SIP-
processen inte är tillräcklig och att det är oklart i vilken grad uppföljning görs. I mer komplexa fall 
fungerar inte SIP-samverkan utan skapar merarbete hos och konflikter mellan samverkansparter. De 
utmaningar som finns och skapar problem för verksamheterna inom Tomelilla kommun bedömer 
Helseplan är generella och hör ihop med kommunikationsbrister, avsaknad av individfokus och låg 
förståelse för berörda aktörers uppdrag och ansvar. 

4. Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs upp samt resulterar i 
förbättringsåtgärder vid behov?  

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inte i tillräcklig grad har en intern kontroll som säkerställer att 
samverkan följs upp samt vid behov resulterar i förbättringsåtgärder. Det finns behov av att utforma 
en tydligare intern kontroll för samverkan med tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Det finns också ett behov av informations- och 
utbildningsinsatser i verksamheterna och i den politiska organisationen för att öka kunskap om 
sakfrågan och skapa förutsättningar för att vidta åtgärder. 

 

Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden säkerställer att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller 
kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner. 

 att familjenämnden uppdrar åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 
kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa 
ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer. 

 att familjenämnden säkerställer att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att 
enskilt och gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov av 
samordnade insatser.  
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 att familjenämnden fastställer och följer upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt 
kommunicerar detta till berörda verksamheter.  
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2 Inledning 

Vissa barn och unga har behov av samordnade stöd- och vårdinsatser från såväl hälso- och sjukvård 
som socialtjänst och skola. Detta kan bero på social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, 
funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. 

Enligt förvaltningslag (2017:900) har alla myndigheter en allmän lagstadgad skyldighet att samverka. I 
såväl socialtjänstlag (2001:453) som i hälso- och sjukvårdslag (2017:30) finns en bestämmelse om att 
kommun och region ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när barnet/ungdomen har behov 
av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård som måste samordnas. SIP ska ses som ett 
komplement till och inte ersättning för genomförandeplan/vårdplan enligt socialtjänstlagen/lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. En SIP ska 
upprättas utöver verksamheternas egna planer och är den enskildes och/eller vårdnadshavarens 
samlade dokument kring vad hen behöver och kan erhålla från respektive verksamhet. En SIP kan 
upprättas för både barn och vuxna men fokus för denna granskning kommer att ligga på samordning 
kring barn och unga från 0 till och med 17 år. 

 Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region 
Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med 
lagar och gemensamma regelverk. Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och granskningen avser 
familjenämnden.  

En granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att bedöma samma 
övergripande fråga. Granskningen redovisas i en separat rapport.  

Termen skola omfattar i denna granskning förskola, skola och elevhälsa om inget annat anges. 

 Revisionsfrågor  

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:  

Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk? 

Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor:  

1. Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner?  
2. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen ändamålsenlig?  
3. Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med gällande lagstiftning och 

gemensamma regelverk?  
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4. Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs upp samt resulterar i 
förbättringsåtgärder vid behov?  

 Revisionskriterier 

Följande kriterier har utgjort grunden för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar: 

Lagar 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Socialtjänstlag (2001:453)  
 Skollag (2010:800) 
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
 Förvaltningslag (2017:900)  
 Barnkonventionen 

Nationellt kunskapsstöd 

 Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan - Nationell vägledning, Socialstyrelsen, 
2017-10-25 

 Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa - Ett vägledande 
stöd till kommuner och landsting, Socialstyrelsen, 2019-02-24  

Överenskommelser mellan Region Skåne och Skånes kommuner 

 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande 
personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa, Region Skåne och Skånes Kommuner, 2013-06-10  

 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete 
avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik, Region Skåne och Skånes 
Kommuner, 2015-03-16  

 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, Region 
Skåne och Skånes Kommuner, 2016-01-19  

 Rutin och vägledning för arbete med Samordnad Individuell plan (SIP), Region Skåne och 
Skånes Kommuner, 2020-06-08 
 

 Metod 

Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder.  

 Dokumentgranskning 

Utöver vad som angivits under 2.3 Revisionskriterier har följande styrande och redovisande dokument 
granskats: 
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 Reglemente för granskade nämnd 
 Protokoll för granskade nämnd, 2020 
 Lokal överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner 

(SÖSK) gällande personer med missbruks- och beroendeproblem, Sydöstra Skåne, odaterat 
men undertecknat 

 Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller 
riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Sydöstra Skåne, odaterat men undertecknat  

 Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala samarbetsgrupper, 2016-
11-22 

 Protokoll från Delregional samverkan 2020 
 Använd SIP – ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. Version 6.0. Sveriges 

Kommuner och Regioner, 2019 
 Mötesanteckningar för Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP 

 Semistrukturerade djupintervjuer 

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Intervjuer har genomförts med 
representanter från Region Skånes förvaltningar däribland verksamhetschefer för barn- och 
ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering, hälso- och 
sjukvårdsstrateg och medicinsk rådgivare. Vidare har intervjuer med representanter från 
medlemsorganisationen Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) och 
brukarorganisationer genomförts. I Tomelilla kommun har intervjuer med representanter från 
elevhälsan och socialtjänsten genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts. 

 Enkät 

Två enkäter har skickats ut digitalt.  

1. En enkät har skickats ut till presidierna (ordförande och vice ordförande) i ansvarig styrelse 
eller nämnd inom respektive kommun samt inom Region Skåne. I Tomelilla kommun har 
enkäten skickats ut till samtliga ordförande och vice ordförande i familjenämnden varav en av 
tre har besvarat den. 

2. En enkät har skickats ut till respondenter i kommunens och Region Skånes verksamheter som 
arbetar med barn och unga (0-17 år). Enkäten har bland annat gått ut tillarbetsterapeuter, 
barnskötare, elevhälsochefer, enhetschefer, fritidspedagoger, fysioterapeuter, kuratorer, 
logopeder, läkare, lärare, psykologer, rektorer, samordnare, sjuksköterskor, skolchefer, 
skolsköterskor, socialsekreterare, specialpedagoger och verksamhetschefer. I Tomelilla 
kommun besvarades enkäten av 21 respondenter.  

 Projektorganisation 

Projektledare från revisionskontoret i Region Skåne har varit Helena Olsson, certifierad kommunal 
revisor. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit ordförande Louise Rehn Winsborg och vice 
ordförande Lars-Erik Lövdén. Från Helseplan har Ulrike Deppert varit projektledare och Teresa Herlin, 
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Michaela Nilsson samt Erik Elander Aman konsulter. Expert har Charlotte Uggla varit och 
kvalitetssäkringen har utförts av Niklas Källberg. Sakgranskning har erbjudits samtliga 
intervjupersoner. Granskningen har genomförts under perioden oktober 2020 till februari 2021. 

3 Bakgrund – Samordnad individuell plan 

En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas tillsammans med barnet/ungdomen om det ur hens 
perspektiv finns behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare kan efterfråga en SIP och vårdnadshavare kan delta om 
barnet/ungdomen samtycker. Om personal inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården i sin 
yrkesutövning har uppmärksammat ett behov av samordning av insatser kan och ska de däremot ta 
initiativ till att en SIP upprättas. Både kommun och region har enligt lag ett ansvar att samverka i dylika 
ärenden samt att ta initiativ till att sådan samverkan sker. För att en SIP ska kunna göras behöver 
barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare samtycka.  

Syftet med SIP är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att barnets/ungdomens och 
vårdnadshavares samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Syftet är även att 
skapa en helhetsbild av ansvarsfördelning och kompetensbehov samt planerade insatser. Genom SIP 
ska den enskildes och vårdnadshavares kunskap om, delaktighet i samt inflytande över planering och 
insatser öka. Vidare är syftet att tidigt erbjuda insatser, försäkra sig om att verksamheterna känner till 
vilka insatser som pågår eller planeras samt att främja god och nära vård och en socialtjänst av god 
kvalitet. 

Lagstiftningen som reglerar SIP gäller all skattefinansierad privat och offentligt driven vård och omsorg 
inom kommun och region. Dessa har därför en skyldighet att delta i SIP om de blir kallade.  

4 Iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 

 Följsamhet till överenskommelser, riktlinjer och rutiner 

Följande avsnitt besvarar fråga 1: Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner? 

 Iakttagelser 

Region Skåne samarbetar med kommunerna i Skåne län bland annat genom samarbete med 
kommunernas medlemsorganisation Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). 
Organiseringen bygger på en central och delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och 
politiker. Det Centrala Samverkansorganet är politiskt sammansatt med representanter från Region 
Skåne och de skånska kommunerna. Centrala Samverkansorganet är inte ett beslutande organ. Den 
gemensamma tjänstemannaberedningen bereder ärenden till Centrala Samverkansorganet samt 
håller samman de olika arbetsgrupperna och arbetar med gemensamma frågor såsom 
överenskommelser och rutiner. Verksamhetsområdet Hälsa, social välfärd och omsorg fokuserar på 
samverkan med Region Skåne samt kunskapsutveckling. Samverkansforumet Vårdsamverkan Skåne 
arbetar konkret med överenskommelser och utveckling i områden där de skånska kommunerna och 
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Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Det är genom samarbete mellan 
medlemsorganisationen Skånes Kommuner och Region Skåne som de ramöverenskommelser, riktlinjer 
och rutiner som denna granskning omfattar har tagits fram1. Utifrån ramöverenskommelserna har 
lokala överenskommelser tecknats som tydliggör uppdrag och ansvar mellan respektive regional 
och/eller kommunal verksamhet.  

Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner regleras övergripande i det så kallade Hälso- 
och sjukvårdsavtalet2 som innehåller tre huvuddelar. Den första delen utgör en 
grundöverenskommelse där roller och ansvar tydliggörs (se vidare kap 4.2 om ansvarsfördelning). I den 
andra delen framgår utvecklingsområden som gällt under perioden 2016-2020. I den tredje delen 
framgår hur den politiska samverkansstrukturen för implementering, förvaltning och utveckling av 
avtalet är fördelad på ett centralt och flera delregionala samverkansorgan. Indelningen i delregional 
samverkan grundar sig enligt Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala 
samarbetsgrupper (2016-11-22) på sedan tidigare etablerade samverkansstrukturer.  

Tomelilla kommun ingår i delregionalt samverkansforum Sydost tillsammans med Sjöbo, Skurup, 
Simrishamn och Ystad. Uppdragsbeskrivningen inkluderar även ett förslag till uppdragsbeskrivning för 
en ny nivå, lokala samarbetsgrupper, där praktiska patientnära verksamhetsfrågor ska handläggas. 
Respektive kommun ska i dessa samarbetsgrupper representeras av företrädare för den lokala 
patientnära verksamhetsnivån för både kommunal och privat verksamhet, som samtidigt har mandat 
att företräda sina respektive verksamheter. Enligt dokumentgranskning har delregional samverkan 
haft två sammanträden 2020. Gruppen har bland annat lyft pågående arbete för att främja psykisk 
hälsa i sydöstra Skåne, där insatser bland annat görs för att upptäcka avvikelser i barns utveckling på 
ett tidigt stadie.  

Förutom den övergripande samverkan är Tomelilla kommun ansluten till en lokal överenskommelse 
mellan Region Skåne och kommuner i sydöstra Skåne3 rörande samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Denna 
överenskommelse bygger på "Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller 
riskerar att utveckla psykisk ohälsa" (2013-06-10). Överenskommelsens målgrupper är barn och 
ungdom under 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning som är i behov av stöd/insatser från båda huvudmännen samt personer med 
psykisk funktionsnedsättning (oavsett ålder) som är i behov av stöd/insatser från båda huvudmännen. 
Samverkan ska leda till att skapa optimal effekt av insatser samt tydliggöra respektive parts ansvar, 
främja hälsa och förebygga ohälsa samt till att tidigt upptäcka avvikelser från förväntad utveckling hos 
barnet/ungdomen. Parterna ska enligt överenskommelsen också ha en ömsesidig respekt för 
varandras kompetenser och ansvarsområden. Syftet med överenskommelsen är att det för den 

                                                      
1 De viktigaste avtal och överenskommelser som Region Skåne och Skånes kommuner har antagit är: 
- Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande personer med 
psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa  
- Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande samarbete avseende personer 
med missbruks- och beroendeproblematik  
- Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne  
- Rutin och vägledning för arbete med Samordnad Individuell plan (SIP) 
2 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
3 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner. 
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enskilde ska sakna betydelse om det är en eller flera huvudmän som ansvarar för stöd och 
insatser/vård. Överenskommelsen ska skapa en sådan tydlighet i ansvarsfördelning och 
samverkansformer så att den enskildes behov bäst tillgodoses. Den gemensamma ambitionen och 
respektive parts ansvar är att så långt som möjligt verka för att undvika placeringar av den enskilde 
utanför dennes hem genom att samordna och koordinera sina insatser med övriga aktörer. Respektive 
part ansvarar för att vara förberedd och ha inventerat vilka insatser den egna verksamheten kan 
erbjuda för att tillgodose den enskildes behov. Överenskommelsen innehåller rutiner för Samordnad 
individuell planering (SIP) och för samordnad vårdplanering (SVPL). För att bevaka att målsättningen 
med avtalet uppnås har en gemensam styrgrupp tillsatts, med representanter för respektive 
verksamhet som har beslutsmandat, samt en samrådsgrupp som bland annat ansvarar för 
implementering av avtalet och hantering av avvikelser. Både styrgrupp och samrådsgrupp ansvarar för 
utvärdering, där också brukarorganisationer ska inbjudas att delta. Samrådsgruppen ska även årligen 
fastställa områden för uppföljning och utvärdering. 

Tomelilla kommun har även tillsammans med övriga kommuner i Sydöstra Skåne tecknat avtal gällande 
personer med missbruksproblem med Region Skåne och privata vårdgivare. Även detta avtal syftar till 
att det för den enskilde ska sakna betydelse om det är en eller flera huvudmän som ansvarar för stöd 
och insatser/vård. Målgruppen är personer med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra beroendeframkallande medel i sydöstra Skåne 
oavsett ålder. Avtalsupplägget liknar i stora drag det som gäller för ovan beskrivna överenskommelse 
om samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Intervjuade i kommunen har uppfattningen att samverkansavtalen bygger på relevant lagstiftning och 
är ändamålsenliga men att en större avtalsefterlevnad är nödvändig. Socialtjänsten behöver på grund 
av kommunens socioekonomiskt utsatta läge hantera många komplicerade fall. Samarbetet och 
dialogen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun fungerar inte alltid optimalt i komplexa ärenden. 
De flesta ärenden hanteras enligt intervjuer effektivt medan mer komplexa ärenden tar mycket tid och 
präglas av brandkårsutryckningar. 

Majoriteten av de intervjuade från verksamheter inom Region Skåne uppger att gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner avseende samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner kring barn/ungdomar med behov av samordnande insatser följs. Flera intervjuade i 
verksamheter i Region Skåne anser att det finns ett allmänt missnöje från kommunernas socialtjänst 
avseende barn- och ungdomspsykiatrins tillgänglighet och medarbetares möjlighet att medverka i 
samverkan. Det tas upp att även socialtjänsten i kommunerna har begränsat med tid och 
personalresurser. Bland annat upplever akutsjukvården i Region Skåne generellt svårigheter att få 
kontakt med och återkoppling från socialtjänsten exempelvis i samband med planering inför 
utskrivning eller vid orosanmälan. 

Det framkommer i intervjuer med olika verksamhetsföreträdare inom Region Skåne att det finns en 
osäkerhet kring gällande lagstiftning avseende sekretess och samtycke i samband med 
informationsdelning mellan samverkande aktörer. När medarbetare inte är införstådda med vilka 
uppgifter som får delas enligt bland annat dataskyddsförordningen skapar det en osäkerhet som 
hindrar samverkan. Enkätrespondenter inom såväl Region Skåne som kommunerna anger att 
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samverkan upplevs ha fungerat bättre innan dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018. Framför allt 
fanns det då tydligare kommunikationsvägar som inte har ersatts av nya.  

Intervjuer med brukarorganisationer visar att det finns geografiska skillnader som leder till ojämlik 
vård. Överenskommelser och avtal tolkas olika av aktörer inom Region Skåne och av kommuner. Det 
finns inga konkreta exempel på enskilda aktörer som kontinuerligt gör tolkningar som är till 
barnet/ungdomens nackdel. Snarare utgörs ojämlikheten av att en ärendetyp får stöd i vissa 
kommuner men inte i andra. Intervjuade förklarar detta med att det kan handla om motstridiga 
intressen mellan politiker, tjänstemän och den medicinska professionen utifrån till exempel ekonomi 
och kompetens. Det kan också bero på närhet och tillgång till specialistvård samt den enskilda 
medarbetares engagemang och upparbetade kontakter. En generell uppfattning bland intervjuade 
inom brukarorganisationer är att det kan vara lättare att få stöd i en mindre kommun oavsett om det 
rör sig om psykiatriska, somatiska eller psykosociala behov. 

Enkäten som riktades till presidiet i nämnden indikerar att kännedomen är låg om hur nämnden 
arbetar efter de ramverk och samverkansöverenskommelser som finns och huruvida samverkan kring 
barn/ungdomar fungerar. Enkätsvar från verksamhetsrepresentanter pekar i samma riktning. 
Majoriteten av enkätrespondenterna anger att de i liten utsträckning har insyn i hur ramverk och 
samverkansöverenskommelser är sammansatta och vilka krav som ställs på kommunen respektive 
Region Skåne. I fritextsvar anger respondenter bland annat att en reviderad samverkansplan bör 
tydliggöra vilken aktör som ska delta samt tydliggöra att det finns krav på att samverka. Det är också 
önskvärt från flera respondenter att väntetiderna kortas eller att insatserna tidsätts så att det är 
tydligare när aktiviteter kommer att ske. Även återkoppling kring när insatser har påbörjats eller 
avslutats efterlyses, i syfte att kunna ge nästa aktör möjlighet att ta vid. 

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inom Tomelilla kommun till viss del följer gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Det saknas tillräcklig kännedom om huruvida den granskade 
nämnden arbetar efter de ramverk och samverkansöverenskommelser som finns vilket indikerar att 
det finns behov av utbildningsinsatser. Verksamheterna inom Tomelilla kommun har inte i tillräcklig 
grad insyn i hur ramverk och samverkansöverenskommelser är sammansatta och vilka krav som ställs 
på kommunen respektive Region Skåne. 

Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden säkerställer att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller 
kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner. 
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 Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen 

Följande avsnitt besvarar fråga 2: Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen 
ändamålsenlig? 

 Iakttagelser 

Samverkan är lagstadgad och den skyldighet som kommun respektive Region Skåne har regleras av 
olika lagrum. Medlemsorganisationen Skånes Kommuner, Region Skåne och representanter för 
kommunerna har arbetat fram Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne (2016) som lägger grunden för hur kommunens respektive Region Skånes åtagande 
ser ut. Privata aktörer som har avtal med kommun eller region har skyldighet att delta i samverkan på 
samma villkor som offentligt driven verksamhet. Hälso- och sjukvårdsavtalet tydliggör att Region 
Skånes hälso- och sjukvårdsansvar omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad vård vid 
vårdenheter och sjukhus samt avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Kommunen ansvarar för personer 
med hemsjukvård i ordinärt boende, i särskilda boendeformer samt i bostäder med särskild service 
och även för personer i samband med deras vistelse vid viss biståndsbedömd dagverksamhet. 
Kommunen har inget hälso- och sjukvårdsansvar för barn/ungdomar om de inte ingår i ovanstående 
patientgrupper.  

Det framgår i lagstiftning, övergripande avtal och överenskommelser samt i rutinbeskrivningen för SIP 
vilken aktör som bär vilket ansvar. I den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne 
och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning tydliggörs att 
barnperspektivet tillgodoses genom en integration av professionell kunskap och barnets egna 
erfarenheter, önskemål och värderingar. Intervjuade inom Tomelilla kommuns verksamheter uppger 
att ansvarsfördelningen medför svårigheter i praktiken och detta främst vid komplexa fall. Med grund 
i avtal uppstår diskussioner om vem som ska ansvara för insatser. Intervjuade som arbetar 
verksamhetsnära i Region Skåne anser att ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig. Trots detta 
kan det uppstå konflikter som till exempel bottnar i missförstånd eller okunskap kring vad den andra 
aktören kan göra inom ramen för sitt uppdrag. Det kan också uppstå svårigheter då barnets situation 
och behov bedöms olika. Vidare menar intervjuade inom verksamheterna i Region Skåne och 
Tomelillas kommun att samverkan fungerar i hög utsträckning vid mer avgränsad problematik men 
sämre vid mer komplexa fall. I komplexa patientärenden har barnet/ungdomen ofta insatser från flera 
aktörer och lågt föräldrastöd. Dessa ärenden ställer större krav på samverkan och god kommunikation 
mellan inblandade aktörer menar verksamhetsnära intervjuade inom Region Skåne och i Tomelillas 
kommun. 

I intervju och enkätsvar pekar verksamhetsrepresentanter också på att en strukturell utmaning inom 
både kommun och Region Skåne är omsättningen av personal. Nya medarbetare behöver utbildas och 
skapa erfarenheter kring hur ansvarsfördelning och uppdrag ser ut inom samverkan. Samverkan kräver 
ofta kreativitet och nätverk, något som nya medarbetare ännu inte har etablerat. 
Enkätrespondenterna från verksamheten i Tomelilla kommunen menar även att samverkan är 
välfungerande när kontaktvägar fungerar och kunskap finns om andra verksamheters åtaganden. 
Ansvarsfördelningen är också en förutsättning för att skapa möjligheter för barnet och eventuell 
vårdnadshavare att bli involverade. Tydligheten ska bidra till att den enskilde ska kunna förstå vem 
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som gör vad och när samt att samverkan blir sömlös. Enkätrespondenterna anger också att det behövs 
respekt för de olika aktörernas profession och bedömningar och att det idag finns flera sätt att skylla 
ifrån sig på andra aktörer. 

Till skillnad från intervjuade i verksamheterna anger personer som arbetar vid Koncernkontoret i 
Region Skåne att ansvarsfördelningen inte är tydlig i praktiken. De menar att de från sitt utifrån-
perspektiv ser att gränsdragningen mellan respektive aktörs åtaganden skiljer sig mellan 
verksamhetsområden trots att de i grunden bygger på samma överenskommelser. Svårigheter uppstår 
särskilt vid komplexa ärenden där huvudmannaskapet överlappar såsom vid beroendeproblematik. 

Intervjuade från brukarorganisationerna anger att patienter upplever att samordningen mellan 
vårdens olika aktörer inte fungerar. Patienten och/eller vårdnadshavare har ofta inte tillräcklig kunskap 
för att begära vissa insatser eller en SIP och är beroende av att få stöd i detta. När vården saknar 
förmåga att samordna och istället verkar som separata aktörer blir otydligheten gentemot 
barnet/ungdomen stor menar intervjuade från brukarorganisationerna. Detta uppges i sin tur kunna 
leda till att barn/ungdomar i behov av stöd inte får de insatser de har rätt till eller tappar förtroendet 
för vården. Intervjuade från brukarorganisationer kan inte ge exempel på aktörer som har en tydligare 
ansvarsfördelning eller är bättre på att samverka än andra.  

Intervjuer med brukarorganisationer beskriver också att personalomsättning leder till att 
ansvarsfördelningen inte fungerar och att planerade insatser eller uppföljning uteblir. Föräldrarna får 
ofta ta ett stort ansvar för att samverkan mellan olika aktörer ska fungera uppger intervjuade från 
brukarorganisationerna. Det lyfts att det är viktigt att aktörer har kunskap om varandras uppdrag och 
ansvar för att kunna samverka. Det avser samverkan mellan Region Skåne och kommunerna men också 
hos respektive huvudman.  

Enkäten som riktades till presidier för nämnden ger en bild av att det i stor utsträckning finns politiska 
förutsättningar för att i tillräcklig utsträckning upprätthålla samverkan mellan kommuner och Region 
Skåne. Som beskrivet under 4.1.1 så har medlemsorganisationen Skånes Kommuner ansvar att skapa 
förutsättningar för samverkan mellan olika huvudmän. I detta ingår att tydliggöra ansvarsfördelning 
och roller.  

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun till viss del är 
tydlig i regler och överenskommelser men att oklarheter avseende ansvarsfördelningen uppstår vid 
praktisk tillämpning. Detta gäller främst vid samverkan kring barn/ungdomar med komplexa behov. 
Oklarheterna bedöms bland annat grunda sig i bristande kunskap om respektive aktörs ansvar eller i 
skillnader avseende tolkning, bedömning eller prioritering av barnets/ungdomens behov. Brister i 
tydlighet bedöms leda till att de uppgifter som ingår i berörda huvudmäns ansvar inte utförs och att 
individer därmed inte får det stöd de behöver och har rätt till. Vi bedömer därför att 
ansvarsfördelningen inte är ändamålsenlig. 
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Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden uppdrar åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 
kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa 
ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer. 

 Genomförande av samordnade individuella planer 

Följande avsnitt besvarar fråga 3: Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med 
gällande lagstiftning och gemensamma regelverk? 

 Iakttagelser 

I socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns likalydande bestämmelser om att kommun och 
region ska upprätta en SIP när en enskild har behov av insatser som behöver samordnas. Respektive 
lag omfattar även privata aktörer som kommun och region har avtal med. Den för Region Skåne och 
de skånska kommunerna gemensamma Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP har tagit fram 
Rutin och vägledning för arbete med samordnad individuell plan (2020) som tydliggör hur processen 
för SIP samt ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna ser ut. Dokumentet anger att arbetet med 
planen ska påbörjas utan dröjsmål. Där beskrivs också att en SIP genomförs i flera steg som tydliggörs 
i Figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1: De processteg som ska genomföras inom ramen för SIP enligt Rutin och vägledning för arbete med samordnad 
individuell plan (SIP) (2020). 

Rutinbeskrivningen tydliggör också hur ansvaret fördelar sig mellan olika roller. Ingen av rollerna är 
yrkes- eller verksamhetsspecifik. En samordnare från någon av de deltagande verksamheterna utses 
och denna har sedan samordningsansvaret gentemot den enskilde. Redan i kallelsen till SIP ska syftet 
med mötet och en tydlig frågeställning framgå. Det gör att de olika aktörerna kan skicka rätt 
kompetens till mötet. Det är viktigt att lyfta att en SIP enbart kan genomföras när den enskilde 
samtycker till samordning eftersom samverkan sker över olika lagrum. Intervjuade inom verksamheter 
i Region Skåne lyfter att det finns andra upparbetade samverkansmodeller, till exempel Lotsmodellen4. 
Dessa modeller kan fylla liknande funktion vilket gör nyttan med SIP mindre tydlig om andra metoder 
används. Modellerna ska emellertid inte ses som konkurrerande och den lagstadgade samverkan med 
utgångspunkt i SIP kvarstår uppger intervjuade inom Koncernkontoret i Region Skåne och i 
verksamheter i Region Skåne och i kommunerna.  

                                                      
4 Lotsmodellen är en metod för samverkan kring barn/ungdomar där insatser från olika verksamheter kan vara 
aktuellt. Samverkansmodellen har en tydlig struktur med möten och det påföljande samarbetet. Samverkan ska 
präglas av en ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet. 

Kallelse Kartläggning Möte Aktivitetsuppföljning

Utvärdering Uppföljning Avslut
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Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP har tagit fram en checklista för SIP som specificerar de 
olika stegen och som delvis även tydliggör ansvarsfördelning. Det finns också tydliga mallar och 
exempel för kallelser, riskbedömning och åtgärder, information om samtycke, mall för SIP samt SIP på 
olika språk. Underlagen används enligt intervjuade inom verksamheterna i Region Skåne vid 
genomförande av SIP. Majoriteten av de intervjuade på alla nivåer i Region Skåne och i Tomelilla 
kommun är överens om att SIP genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. De 
intervjuade är också överens om att kvaliteten försämras när barns/ungdomars behov inte styr 
samverkan eller när SIP:en beskriver vad de olika aktörerna anser snarare än belyser 
barnets/ungdomens behov. En sådan SIP kan enligt intervjuade inte anses uppfylla den lagstadgade 
intentionen att vara patientens egen plan. Intervjuade framför allt från kommunerna lyfter oenighet 
kring vilken aktör som ska ta vilka kostnader som en annan utmaning vid SIP-möten. Denna fråga kan 
i stundom överskugga både syftet med SIP och barnets behov samt skapa en osäker möteskultur. 

Skolans roll inom ramen för SIP är i teorin tydlig. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för skola att 
initiera en SIP. Samtidigt finns det inget regelverk som förbjuder skola att ta initiativ påpekar 
intervjuade inom Koncernkontoret i Region Skåne och inom medlemsorganisationen Skånes 
Kommuner. Elevhälsans roll i sammanhanget är likställd med skolans ansvar och handlar om att 
samverka med socialnämnden enligt skollagen (2010:800). Elevhälsan arbetar delvis enligt hälso- och 
sjukvårdslagen men har inte skyldighet att kalla till SIP5. 

Dokumentgranskningen visar att den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne 
och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning reglerar barn- 
och utbildningsförvaltningens (eller motsvarande förvaltnings) möjlighet att ta initiativ till SIP. Det 
tydliggörs att varje part som identifierar behov ska kalla till SIP inom 15 dagar och att SIP ska 
dokumenteras skriftligt i överenskommen blankett. Intervjuade i Tomelillas kommun anger att det 
finns kunskap om skolans möjligheter att kalla till SIP. 

Intervjuade verksamhetsföreträdare från Tomelilla kommun anser att SIP till stor del genomförs i 
enlighet med gällande lagstiftning och gemensamma regelverk. Däremot är SIP-processen inte alltid 
fungerande. Det kan bero på bristande tillit hos de regionala aktörerna avseende kommunens förmåga 
att skapa lösningar eller att SIP påbörjas först efter dröjsmål. Det beskrivs att det främst i komplexa 
ärenden förekommer fördröjningar som sedan följs av att insatser måste sättas in akut . För ärenden 
av mindre komplex karaktär är samverkan ofta tillfredställande och uppföljning görs. Avseende avslut 
redogörs för att Uppfattningen hos intervjuade verksamhetsföreträdare är att SIP-ärenden inte 
avslutas och även att det saknas utvärderingsprocess.  

Enkäten som riktades till verksamheten i Tomelilla kommun visar att det finns olika bilder av om SIP 
upprättas och följs upp i enlighet med gällande lagstiftning och gemensamma regelverk samt i vilken 
utsträckning som barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare involveras i upprättandet av SIP. 

Följsamheten till lagstiftning och gemensamma regelverk kan ibland utgöra ett hinder för att arbeta 
problemlösande kring den enskilde. Intervjuade från såväl kommunen som Region Skåne uppger att 
det faktum att aktörerna har separata budgetar kan medföra att fokus skiftar från den enskildes behov 
till att säkerställa att ett ekonomiskt godkänt resultat levereras. För att få till ett fungerande samarbete 

                                                      
5 Sveriges Kommuner och Regioner: SIP i förskolan och skolan. https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-
barn/sip-i-forskolan-och-skolan/. Hämtad 2021-01-08. 

64

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-barn/sip-i-forskolan-och-skolan/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-barn/sip-i-forskolan-och-skolan/


 

  17 

belyser intervjuade att det är till fördel att närvarande på SIP-möten fokuserar på vad de kan bidra 
med för barnet eller ungdomen i fråga. Att ha detta fokus lyfts också som en viktig inställning kring 
komplexa fall där det lätt uppstår gråzoner kring ansvar. I enkätsvar och intervju framkommer en bild 
av att samverkan mellan skolan och barn- och ungdomspsykiatrin uppfattas fungera bättre nu än 
tidigare medan det framkommer indikationer om att skola och socialtjänst inom Tomelilla kommun 
har olika uppfattningar kring SIP-samverkan. 

SIP är ett viktigt verktyg för att öka barnets/ungdomens delaktighet menar intervjuade från 
brukarorganisationerna. En utmaning är att de olika verksamheterna inte har tillräcklig kunskap kring 
vilken aktör som kan erbjuda vad. Nyckelpersoner från vissa organisationer kan saknas vilket kan leda 
till att den SIP som upprättas inte är behovsanpassad eller är av låg kvalitet. Intervjuade anger att inte 
alla barn/ungdomar i behov av SIP får en sådan upprättad. En anledning till detta som tas upp är 
utebliven medverkan från barnet/ungdomen som kan ha svårt att förstå värdet av en SIP. 

Enligt enkätsvaren från verksamhetsrepresentanter bygger framgångsrika SIP på att det finns en tydlig 
mötesledare samt att chefen informerat om metoden. Det är också viktigt att det finns en samsyn 
innan SIP-mötet hålls och att rätt aktörer bjuds in till och deltar i samverkan. Sekretessen uppges i vissa 
fall anges som hinder för att samverkan ska kunna ske med alla berörda aktörer. Intervjuade från 
brukarorganisationer anger att det finns exempel när patienten/brukaren har samtyckt till att 
information delas men att aktörerna trots detta inte underlättar för varandra.  

Intervjuade inom Koncernkontoret och i verksamheter i Region Skåne och i Tomelillas kommun lyfter 
att samverkan mellan huvudmän kring barn/ungdomar generellt hindras på grund av avsaknad av IT-
stöd. Region Skåne kan inte samplanera med de kommunala förvaltningarna i frågor som rör 
samverkan kring barn/ungdomar. Inom vård för vuxna finns IT-stödet Mina Planer där slutenvård, 
öppenvård och kommun tillsammans kan planera och säkra den utskrivningsklara patientens hemgång 
från sjukhuset och upprätta en SIP. Ett pågående pilotprojekt mellan Region Skåne och Malmö stad 
syftar till att skapa möjligheter för att Mina Planer även ska kunna användas med barn/ungdomar. 
Projektet ägs av Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP där SVU står för samverkan vid 
utskrivning. En granskning av mötesanteckningar för förvaltningsgruppen visar att piloten omfattar 
barn/ungdomar folkbokförda i Malmö stad till och med årskurs 9. Från Malmö stad ingår de 
verksamheter som handhar barnärenden samt den medicinska delen av elevhälsan (skola kallas 
manuellt) och från Region Skåne ingår barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt 
barn- och ungdomshabilitering. Projektet är tänkt att pågå under sex månader och ska sedan 
utvärderas. 

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att samordnade individuella planer till viss del genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och gemensamma regelverk. Vi bedömer att kännedomen i verksamheten om SIP-
processen inte är tillräcklig och att det är oklart i vilken grad uppföljning görs. I mer komplexa fall 
fungerar inte SIP-samverkan utan skapar merarbete hos och konflikter mellan samverkansparter. De 
utmaningar som finns och skapar problem för verksamheterna inom Tomelilla kommun bedömer 
Helseplan är generella och hör ihop med kommunikationsbrister, avsaknad av individfokus och låg 
förståelse för berörda aktörers uppdrag och ansvar. 
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Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden säkerställer att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att 
enskilt och gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov av 
samordnade insatser.  

 Intern kontroll och förbättringsåtgärder 

Följande avsnitt besvarar fråga 4: Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs 
upp samt resulterar i förbättringsåtgärder vid behov? 

 Iakttagelser 

De avtal och överenskommelser som har tagits fram genom samarbete inom medlemsorganisationen 
Skånes Kommuner har särskilda avsnitt om uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse. I Avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne framkommer att en 
gemensam uppföljningsplan är kopplad till avtalet. Planen innehåller definierade indikatorer och 
preciserade metoder för datainsamling som fastställs av det Centrala Samverkansorganet inför varje 
verksamhetsår. I intervju med företrädare för medlemsorganisationen Skånes Kommuner 
framkommer att det görs uppföljningar men ingen av dessa har fokuserat på barn/ungdomar. I 
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer 
med psykisk funktionsnedsättning samt barn/ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 
(2013) beskrivs att Region Skåne tillsammans med medlemsorganisationen Skånes Kommuner 
ansvarar för att ramöverenskommelsen årligen följs upp genom Regional Samverkansgrupp Psykiatri. 
Även brukarorganisationer ska bjudas in att delta i uppföljningen. Liknande skrivning finns i 
Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och medlemsorganisationen Skånes Kommuner gällande 
samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik (2015). I 
minnesanteckningar från Regional Samverkan Psykiatri framkommer att flera frågor bland annat rör 
barn och unga men att arbetet inom det särskilda utskottet Barn och unga låg vilande under större 
delen av 2020 och avsågs återupptas i december 2020. Dokumentgranskningen visar att det finns ett 
tydligt ramverk för att följa upp överenskommelser på en regionövergripande nivå. Intervjuade inom 
medlemsorganisationen Skånes Kommuner och vid Koncernkontoret i Region Skåne uppger att 
samverkan delvis följs upp via nämnda regionala samverkansforum men att så skett kan inte styrkas 
med dokument.  

Enligt intervjuer med representanter både från Tomelilla kommun och Region Skåne samt 
dokumentgranskning sker uppföljning och utveckling av samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner i dessa regionala och delregionala fora för politiker och tjänstemän. 
Dokumentgranskningen har inkluderat protokoll från delregionalt samverkansorgan och 
tjänstemannaberedning sydöstra Skåne. I dessa framgår ingen specifik uppföljning för målgruppen 
barn och unga under 2020.  

Förutom uppföljning på övergripande nivå behöver även uppföljning ske inom ramen för respektive 
huvudman. Intervjuade verksamhetsrepresentanter uppger att socialtjänsten i Tomelilla kommun 
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under det senaste året har förstärkt arbetet med att ta fram egen intern uppföljning för att skapa 
möjligheter för tydligare uppföljning och insyn. En utmaning som uppstår i en mindre kommun är att 
kunskap och arbetssätt kan bli personbundna och medföra att rutiner skrivs i lägre utsträckning 
samtidigt som behoven av tydlighet och minskad sårbarhet ökar. Intervjuade anger att det också är 
viktigt att arbeta med att föra en konstruktiv dialog över organisationsgränser när avvikelser upptäcks. 
Enligt intervjuer är dialog nyckeln till en utvärdering och utveckling av samverkan, men både Region 
Skåne och kommunens verksamheter har svårt att avsätta tid för detta.  

I intervjuer med verksamheter i Region Skåne ges en bild av att samverkan inte följs upp i stor 
utsträckning. Dokumentgranskningen visar att Region Skånes styrelsers och nämnders 
internkontrollplaner och verksamhetsplaner betonas vikten av samverkan för att bland annat uppfylla 
uppsatta mål avseende nära vård, sömlös vård eller hälso- och sjukvårdsavtalet. Det beskrivs också hur 
viktig samverkan med kommunerna och med privata hälsosvalsenheter är. Det bör noteras att inga av 
dessa mål eller uppföljningar specifikt handlar om generell samverkan avseende barn/ungdomar. Det 
finns inga konkreta mål gällande barn/ungdomar inom ramen för samverkan eller samordning. 
Undantaget är sjukhusstyrelse SUS som i sin verksamhetsberättelse för 2019 beskriver barnrättsronder 
och ett utökat samarbete med neonatalvård kring ASiH och hemsjukvård. 

I enkätsvaren från respondenterna inom verksamheten i kommunen ges en varierad bild av 
uppfattningen om det finns en intern kontroll samt om åtgärder vidtas när samverkan inte sker i 
enlighet med ramverk och överenskommelser. Den respondent inom den politiska organisationen som 
har svarat på enkäten riktad till presidier anger att samverkan inte följs upp och att det följaktligen inte 
vidtas några åtgärder om samverkan inte sker i enligt med ramverk och överenskommelser. Lösningen, 
enligt respondenten, är att öka nämndens kunskaper inom området genom att förvaltningen utbildar 
och medvetandegör ledamöterna.  

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inte i tillräcklig grad har en intern kontroll som säkerställer att 
samverkan följs upp samt vid behov resulterar i förbättringsåtgärder. Det finns behov av att utforma 
en tydligare intern kontroll för samverkan med tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Det finns också ett behov av informations- och 
utbildningsinsatser i verksamheterna och i den politiska organisationen för att öka kunskap om 
sakfrågan och skapa förutsättningar för att vidta åtgärder. 

Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden fastställer och följer upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt 
kommunicerar detta till berörda verksamheter.  
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Familjenämnden

För kännedom: till:
Kommunfullmäktige

Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser

Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 en inbjudan till 
revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. Revisorerna beslutade den 18 juni 2020 att 
delta och att göra det genom att använda den konsult, Helseplan Consulting Group AB, för 
granskningen som upphandlades av Region Skånes revisionskontor.

Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och 
Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med 
lagar och gemensamma regelverk.

Den övergripande bedömningen i rapporten är att det till viss del finns en ändamålsenlig 
samverkan mellan Region Skåne och Tomelilla kommun kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Tomelilla kommun 
följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Ansvarsfördelningen 
mellan Region Skåne och kommunen är till viss del tydlig men eftersom det uppstår 
oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen bedöms den inte ändamålsenlig. 
Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, ansvarsfördelning och 
samordnade individuella planer (SIP) och bedömningen är att det där finns ett behov av 
informations- och utbildningsinsatser och så även i den politiska organisationen. Vidare 
bedöms att den interna kontrollen som ska säkerställa att samverkan följs upp och vid behov 
resulterar i förbättringsåtgärder inte är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om 
den uppföljning som sker.

Familjenämnden rekommenderas att:

 säkerställa att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller kontinuerlig utbildning i 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner.

 uppdra åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med kommunala 
och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad 
förståelse mellan samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.
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MISSIV
Revisorerna

 säkerställa att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att enskilt och 
gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov 
av samordnade insatser.

 fastställa och följa upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicera 
detta till berörda verksamheter.

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2021-02-17 och 
beslutade att översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Familjenämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda 
senast den 1 maj 2021. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska 
även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Eftersom yttrandet från familjenämnden 
erhålls först efter ansvarsprövningen för 2020 kommer denna granskning ingå i 
ansvarsprövningen för 2021. Dessutom har granskningen slutförts först i februari 2021. 
Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2021-02-17

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

Fnifu § 62    

Redovisning av anmälningsärende

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga mars 2021

Kön Plats Kostnad/mån Start Avslut
Flicka
LVU

SiS Ljungaskog 
Orana HVB

229 600.- 2021-02-01
2021-03-11

2021-03-10
2021-03-18

Pojke 
LVU

SiS Ryds Brunn 229 600.- 2020-12-19

Extern öppenvård

Kön HVB/SiS Kostnad/mån Start Avslut
Flicka
LVU

Ung Art 4 520.- 2020-04-27 2021-02-08

Pojke 
SoL

Samskapa HVB 62 248.-/2=
32 124.-

Delas med VoO

2020-07-08

Pojke 
SoL

Hassela 
Mentorskap

26 800.- 2020-12-09
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

Statistik fattade beslut, december 2020 – mars 2021 Barn och familj

Beslut December Januari Februari Mars
Startade utred. 5 10 4 14
Avslutade utred. Med 
insats

0 2 1 3

Avslutade utred.
Utan insats

5 0 3 8

Förlängd utred.
Tid 11:2

0 0 1 0

Nerlagda utred. 0 0 0 0
Överväg. 6 kap 8 § 
SoL

6 1 3 4

Vård enligt LVU 3 0 1 1
Avslag om vård LVU 0 0 0 0
Vård enligt LVU 
upphör

0 0 1 1

Placering i jour-
/famhem SoL

0 0 0 0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

Placering i jour-
/famhem LVU

0 1 0 0

Placering i 
akuthem/HVB LVU

0 0 0 0

Placering SiS LVU 0 0 0 0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

3 4 5 7
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.
Domar och beslut från mars 2021
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 9 mars 2021. Mål nr. T 2789-20.
Handlingsid. Fn 2021.972.
Dom meddelad angående särskilt förordnad vårdnadshavare Tingsrätten 
beslutar enligt Familjenämndens förslag om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 mars 2021 Mål nr. 
13818-20.

Handlingsid. Fn. 2021-1028.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 26 
oktober 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 15 mars 2021. Mål nr. 
1244-21. 
Handlingsid. Fn. 2021.1053.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 23 
december 2020 gällande bistånd enligt socialtjänsten. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 25 mars 2021. Mål nr. 
14199-20.
Handlingsid. Fn. 2021-1164.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 23 
oktober 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

§ 62 forts. 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 30 mars 2021. Mål nr. 
3141-21.
Handlingsid. Fn. 2021.1207.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 25 
februari 2021 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.936.

Placeringar februari 2021, handlingsid: Fn 2021.937.

Familjehem februari 2021, handlingsid: Fn 2021.938.

Dom - Avslag på överklagande i mål 13941-20, handlingsid: Fn 2021.637.

Dom i mål 104-21, handlingsid: Fn 2021.749.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: FN 2021/3

Datum 21 april 2021

Tjänsteskrivelse 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämndens den 30 april 2021.

 Anmälda kränkningar mars 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-04-21

Anmälda kränkningar mars 2021, handlingsid: Fn 2021.1583

Barn och utbildning

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Anmälda kränkningar mars 2021

Elev Datum Annmält av Skola Klass/ grupp

pojke 2021-03-17 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 4B (2020/2021)

pojke 2021-03-17 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 4B (2020/2021)

flicka 2021-03-26 Skolkurator Josefin Fridh Kastanjeskolan 7b (2020/2021)

flicka 2021-03-25 Skolkurator Josefin Fridh Kastanjeskolan 7a (2020/2021)

flicka 2021-03-08 Skolkurator Josefin Fridh Kastanjeskolan 8c (2020/2021)

flicka 2021-03-11 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 3A (2020/2021)

flicka 2021-03-11 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 3A (2020/2021)

pojke 2021-03-08 Skolkurator Josefin Fridh Lindesborgsskolan 2A (2020/2021)
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 april 2021

Justerandes sign

Fnifu § 63      

Redovisning av statistik och kostnader 
mars 2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för mars 2021 gällande individ- och 
familjeomsorgen.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.1317.

Redovisning av statistik och kostnader mars 2021, handlingsid: Fn 2021.1318.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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2021-04-23 2

Försörjningsstöd
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2021-04-23 3

Antal unika 
ansökningar 

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2020

E-ansökan Pappersansökan

Denna månad fortsätter stadigt med 85 % sökande digitalt. Beslutat att digitala 
nyansökningar kommer implementeras först i höst då vi behöver fokusera på att få 
bättre system / förutsättningar för att det ska gå felfritt.  

Antal unika 
ansökningar 
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2021

E-ansökan Pappersansökan
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2021-04-23 4

Utbetalt bistånd
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2021-04-23 5

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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2021-04-23 6
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Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Arbetslös, otillräcklig ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

Arbetslös, ingen ersättning

De vanligaste orsakskoderna under jan - mars år 2020
Fördelat på antal unika beslut
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Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Arbetslös, otillräcklig ersättning

Arbetslös, ingen ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

De vanligaste orsakskoderna under jan - mars år 2021
Fördelat på antal unika beslut

Stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Svårt att hitta rätt insatser till 
dessa. Jobbar aktivt för att försöka komma igång och använda Grön Arena mer till denna 
målgrupp. 
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2021-04-23 7

Antal unika 
ärende
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Antal nya ärenden inom försörjningsstöd
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2021-04-23 8

Arbetsmarknadsenheten
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2021-04-23 9

Antal unika 
insatser
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Antal nya insatser på AME
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2021-04-23 10
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Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME 
under jan - mars

2020 2021

Vanligaste utskrivningsorsaken just nu är att individen fått annan planering via 
Arbetsförmedlingen. Oftast insats genom stöd och matchning. 
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2021-04-23 11

Familjefrid
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2021-04-23 12

Antal unika
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2021-04-23 13
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KOSTNADER AVSEENDE SKYDDAT BOENDE
2019 2020 2021

Har avslutat en skyddsplacering under mars månad. Har just nu en pågående 
skyddsplacering. 

90



5 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 
jan – mars 2021

Funktionen att skicka uppdrag till familjevåldsteamet i Treserva är 
verkställt i början av år 2021

2021-04-23 14

Familjevåldsenheten öppenvård
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2021-04-23 15

Solhuset
Vuxenenheten
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2021-04-23 16

Antal unika 
individer

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
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ANTAL VUXNA PLACERADE PÅ BEHANDLINGSHEM ENLIGT SOL

2019 2020 2021

Har i dagsläget en individ kvar på kontraktsvård. Faller under vårt ansvar from. Mars 
månad 2021. Har två individer som eventuellt blir placering på behandlingshem inom 
kort. 

93



2021-04-23 17

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

0 0 0 0 0 0 0 00

KOSTNADER AVSEENDE PLACERINGAR ENLIGT SOL
2019 2020 2021

94



• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under 
perioden maj – november till en kostnad om 878 400 kr 

• Inga LVM – placeringar under år 2020

• Inga LVM – placeringar under år 2021

2021-04-23 18

LVM – placeringar

Har en pågående anmälan mot LVM placering. Beslut bör ske inom 4 – 6 veckor. 
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2021-04-23 19
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2021-04-23 20

Antal unika 
ärende
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2021-04-23 21
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ärenden
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9 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 
jan – mars 2021

Funktionen att skicka uppdrag till vuxenenheten i Treserva 
är verkställt i början av 2021

2021-04-23 22

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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2021-04-23 24

Antal unika 
anmälningar/
ansökningar
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2021-04-23 25

Antal unika anmälningar / ansökningar 
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Ansökan 18-20 år

Anmälan 18-20 år

Ansökan 0-17 år

Anmälan 0-17 år

Antal inkomna anmälningar och ansökningar under jan - mars
2019 2020 2021

Anmälningarna 0-17 år fortsätter att öka, främst i åldersspannet 18-20år,  och det medför större 
krav på myndighetsarbetet inom mottag och utredning men även på utförarverksamheten
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2021-04-23 26
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Avslutorsaker avseende förhandsbedömningar
Antal unika anmälningar och ansökningar

Antal inledda utredningar Ej inleda utredning, befintligt ärende Tillförs pågående utredning
Ej inledda utredning, kronpärm Ej inleda utredning, koppla till avslutat ärende
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2021-04-23 27
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Våld inom familjen

De vanligaste orsakskoderna under jan - mars år 2021
Antal unika anmälningar
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De vanligaste orsakskoderna under jan - mars år 2020
Antal unika anmälningar

Under 2020 ökade orsakskoden ”Bristande omsorg, relationsproblem i familjen” dramatiskt. Utmaning är att kunna 
erbjuda stöd till familjerna i ett tidigare skede, här krävs ett samarbete mellan olika myndigheter – som är på gång. 
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Ett ökat ärendeinflöde medför ökade kostnader då insatsbehoven ökar. På Balder arbetar vi på att kunna 
möta fler komplexa behov på hemmaplan med strukturerade behandlingsformer som alternativ till dyrare 
extern vård. Dock håller vi fortfarande på att implementera IHF och den formen kommer troligen att utökas 
något under året. 
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De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa och resurskrävande då 
alla former av annan vård inte har fungerat
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Intensivare uppdrag tar mer av öppenvårdens resurser, speciellt i implementeringsfasen. Dock sägs inte 
nej till varken samarbetssamtal eller rådgivning. En anledning till minskat inflöde till råd och stöd kan 
vara att det har varit otydligt om hur medborgaren ska komma i kontakt med öppenvården sedan 
samordnarfunktionen togs bort. Insatsen har nu fått en egen rubrik på hemsidan.
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