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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.
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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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 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

Signature reference: 33940f11-a79e-423e-940b-e7bd246059bc

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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