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En granskning av

samverkan gällande
barn och unga med
psykisk ohälsa
På uppdrag av kommunens och region Jämtland Härjedalens revisorer har en gemensam
granskning genomförts avseende samverkan
gällande barn och unga med psykisk ohälsa.

Organisation av samverkan
Organisation av samverkan är inte helt ändamålsenlig då vissa grupperingar saknar tydliga och uppdatera uppdrag. Detta gör det
svårt att kontrollera och följa upp om grupperna arbetar i enlighet med vad som är avsikten. Uppföljning och utvärdering av effekten av samverkan är ett utvecklingsområde.

Olika synsätt på uppdragen
Det finns goda exempel på väl fungerande
samverkan men också exempel då olika syn
på huvudmännens uppdrag och ansvar försvårar samverkan. Exempelvis gällande
finansiering av behandling för barn vid placering samt BUP och elevhälsans syn på sina respektive ansvarsområden gällande barn med
lindrig psykisk ohälsa.

Målsättningar behöver konkretiseras
Målsättningar med samverkan finns på flera
nivåer, men styrningen av insatser behöver
förbättras för att stärka kopplingen till de
verksamheter som möter barn och unga.

Styrdokument finns
Det finns styrdokument som beskriver samverkan. Förvaltningarnas riktlinjer innehåller
dock inte fullt ut de uppgifter som ska ingå
enligt vad nätverket har fastställt.

Uppföljning behöver förbättras
Den länsövergripande handlingsplanen för
samverkan följs upp årligen. Rapportering till
styrelser och nämnder är däremot ett utvecklingsområde.
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Brister gällande SIP:ar
Dokumenterade rutiner för SIP:ar (samordnad individuell plan) finns. Flertalet av granskade SIP:ar är inte upprättade i enlighet med
lagstiftningens krav eller vad som överenskommits i gemensamma nätverk. Planerade
utbildningsinsatser är en viktig förutsättning
för att förbättra rutiner för SIP.

Avvikelsehantering
Dokumenterade rutiner för avvikelsehantering gällande samverkan saknas. Till viss del
finns rutiner för att hantera frågor när samverkan inte fungerar, exempelvis genom att
lyfta frågan till närmsta chef som tar med frågan till berörd kollega eller aktuellt samverkansforum.
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