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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign    

 

Fn § 49 Dnr FN 2021/42 

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

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

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. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Nämndsekreterare Olof Hammar 
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