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Lokal överenskommelse  
Samverkansgruppen för psykisk hälsa Skånes sydöstra kommuner 

 
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 samt vuxna. 
 
Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.  
 
Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. 
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Bakgrund 
Denna lokala överenskommelse utgår från den Ramöverenskommelse som gäller för Region Skåne 
samt Skånes kommuner (2021-02-11).  Det som inte regleras i denna lokala överenskommelse 
hänvisas till Ramöverenskommelsen1 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla 
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna.2 
Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Skånes sydöstra kommuner består av Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup, dessa 
kommuner har tillsammans en styrgrupp för psykisk hälsa/psykiatri med representation av 
förvaltningschefer samt verksamhetschefer från berörda kommuner, Region Skåne och Capio.    

Styrgruppen styr och leder arbetet för en stärkt samverkan med individen i centrum genom att 

• Ansvara för strategisk planering och samordningsinsatser gemensamt 
• Ansvara för samverkan enligt Ramöverenskommelsen 
• Ansvara för samverkan enligt lokal överenskommelse 
• Ansvara för uppföljning av lokal överenskommelse 
• Ansvara för fördelning av de länsgemensamma medlen 
• Fatta beslut i tvistefrågor som inte kan lösas lokalt 

Styrgruppen har som målsättning att genomföra möten ca 8 gånger/år 

Den lokala överenskommelsen grundar sig på planeringsunderlag genom inventeringar.  

Mål och syfte 
Målet är att samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska få 

• Tillgång till tidiga insatser på rätt nivå 
• Möjlighet att leva som andra och vara delaktiga i samhället 
• Stöd till återhämtning 
• Möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar 

Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. 

Samarbete och samordning ska utgå från mötet med individen och dennes närstående 

Målgrupper 
• 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 samt 

vuxna 
• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning 
• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar 

 
1 ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf (skane.se) 
2 HSL §3 16 kap. samt Socialtjänstlagen §1d,§8a,§9a 5 kap. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf
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Parter 
Parter i denna överenskommelse för Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner:  

• Socialförvaltningen/motsvarande 
• Barn- och utbildningsförvaltning/motsvarande 

För Region Skåne samt andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, verksamma inom ovanstående 
kommuner 

• Barn- och ungdomspsykiatri 
• Habiliteringsmottagningar barn, unga och vuxna 
• Region Skånes Vårdcentraler (inkl. äldremottagningar, BVC, BMM, Unga vuxna) 
• Vårdcentraler Capio (inkl. äldremottagningar, BVC, BMM, Unga Vuxna) 
• Vuxenpsykiatri 
• Rättspsykiatri 

Alla parter har ett ansvar att informera och implementera den lokala överenskommelsen i sin 
verksamhet liksom Ramöverenskommelsen. 

Tvist 
Tvister mellan Region Skåne och kommunen ska i första hand lösas av närmaste chef med mandat att 
fatta beslut i frågan. Nästa steg för lösning av uppkommen tvist är respektive 
verksamhetschef/förvaltningschef. Det tredje lokala steget för lösning är kontakt med styrgruppen. 
Om det fortfarande inte går att lösa följs ordningen i Ramöverenskommelsen. 

Uppföljning av överenskommelsen 
Den lokala överenskommelsen följs upp av styrgruppen en gång per år. Detta görs genom att 
inhämta information från respektive part gällande måluppfyllelse samt genomförda aktiviteter. 

Utgångspunkter 
Den gemensamma värdegrunden för samarbete och de verksamheter som omfattas av detta avtal är:  

• Arbeta med fokus på individen och skapa samarbetslösningar utifrån individens behov och 
förutsättningar 

• Sträva efter att tillgodose individens förväntningar på respektfullt bemötande, inflytande och 
självbestämmande samt ge en lättillgänglig vård och omsorg av hög kvalitet 

• Utifrån individen ska vi upplevas som en gemensam organisation 

Oklarheter för kostnadsansvar eller brist på resurser får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård och 
behandling eller att vård och behandling försenas. 

Barnrättsperspektiv 
Barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla beslut som rör barnet. Barnet är en bärare av 
rättigheter!3 

Hälso- och sjukvården är skyldig att särskilt beakta minderåriga barns behov av information, råd och 
stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en 

 
3 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Svensk författningssamling 
2018:2018:1197 - Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
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psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning eller har ett missbruk av alkohol, annat 
beroendeframkallande medel eller spel om pengar.4 

Socialtjänsten ska verka för att barn får en trygg uppväxt och att förebyggande insatser ges, att 
upptäcka och stödja barn som anhöriga när förälder har missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller 
andra allvarliga svårigheter som kan påverka föräldraskapet samt barns hälsa och utveckling.5 

Att särskilt beakta syskonens roll i familjen är viktigt. 

Skollagen påtalar särskild hänsyn till barnets bästa 

10 §   I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad6 

Personal i förskola, skola samt hälso- och sjukvård är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om 
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälan bör göras 
skriftligt.7 

Samverkan 
Den berörda individens behov ska alltid stå i centrum. I samarbetssituationer är bemötandet av 
samarbetspartnern av stor vikt. Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras 
profession, kompetens och erfarenhet. 

Samrådsgrupperna Barn och Unga samt Samsjuklighet bör ha minst fyra möten per år. 

Samrådsgruppernas huvudsakliga syfte är att verka för samordning, samarbete, koordinering, 
utveckling och uppföljning av huvudmännens resurser till målgruppen. 

Personligt ombud 
För personer med psykisk funktionsnedsättning över 18 år finns ett fristående stöd i form av 
Personligt ombud som arbetar på uppdrag av den enskilda individen. Personligt ombud kan hjälpa 
personen med vårdkontakter, att få sin rätt enligt gällande lagar, föra fram synpunkter på sin vård 
och omsorg, ta tillvara individens rätt att vara delaktig, stöd till återhämtning samt påtala 
systembrister i samhällets stödinsatser.  

Giltighetstid 
Den lokala överenskommelsen gäller från och med 1 oktober 2022 och tillsvidare med 18 månaders 
uppsägningstid. Om parter är överens kan justeringar göras under avtalstiden 

 

 

 

 
4 HSL §7 5 kap. 
5 Socialtjänstlagen §1 5 kap. 
6 Skollagen § 10 1 kap. 
7 Socialtjänstlagen §1 14 kap. 
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Områden 
 
Individens inflytande 
Inflytandearbetet sker på fler organisatoriska nivåer. 

Mål 
• Individen och dennes anhörig ges möjlighet att vara delaktiga i mötet med vården och 

omsorgen 
• Varje verksamhet har systematiskt och planerat patient/brukarinflytande arbete 

Aktiviteter 
• Verka för individens delaktighet i den egna vården och behandlingen 
• Möjliggör anhörigmedverkan i individens vård och omsorg 
• Patient/brukarforum eller liknande som anpassas till lokala förutsättningar 
• Implementera återhämtningsinsatser 

Uppföljning 
• Varje verksamhet utvärderar och följer upp brukar- och anhöriginflytandearbetet 

regelbundet, dock minst 1 gång/år. Detta kan exv. ske genom nöjdhetsmätningar, dialoger 
eller brukarrevisioner. 

 

Samordnad individuell plan, SIP 
När individen har behov och önskan av insatser, för att få sina behov tillgodosedda från både hälso- 
och sjukvård samt socialtjänsten och individen samtycker, upprättas en SIP8 

Mål 
Parterna ska följa de lagstadgade kraven för SIP  

Aktiviteter 
• Använda framtagen Rutin och vägledning för arbete med Samordnad individuell plan (SIP) 

länk 
• Använda framtagen checklista vid behov, länk 
• Se över lokala rutiner för SIP i SÖSK 

Uppföljning 
• Följa upp arbetet med SIP 

 

Tidiga och samordnade insatser 
Tidiga och samordnade insatser innebär att hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst 
arbetar tillsammans för att skapa en helhet för barn och unga. 

Mål 
• Främja skolnärvaro samt genomgången grundskola för behörighet till gymnasiet 
• Förebygga psykisk ohälsa hos barn/unga och dess anhöriga 
• Främja arbete i integrerade verksamheter 
• Identifiera och stödja nya och pågående insatser 

 
8 HSL §4 16 kap. samt Socialtjänstlagen §7 2 kap. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/rutin-for-samverkan-med-sip.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/checklista-sip.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/rutin-for-samverkan-med-sip.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/checklista-sip.pdf
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• Främja samverkan och utveckling 
• Öppna för nya arbetssätt utifrån individens behov 

Aktiviteter 
• Genomföra aktiviteter utifrån lokalt arbete och lokala förutsättningar 

Uppföljning 
• Följa skolnärvaron i kommunens skolor 
• Utvärdera pågående insatser 
• Uppstart och implementering av integrerade verksamheter 

 

Kunskapsstyrning 
Kunskapsstyrning innebär att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i mötet med 
individen 

Mål 
• Bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje möte med individen 

Aktiviteter 
• Evidensbaserad praktik ska beaktas9 
• Systematiskt sprida och implementera ny kunskap  
• Implementera vård- och insatsprogram länk10 

Uppföljning 
• Kunskapsstyrning ska vara en del i verksamhetsplanen 

 

Samverkan 
Den berörda individens behov ska alltid stå i centrum 

Mål 
• Öka möjligheten till sömlös vård och omsorg genom ökad kunskap och samverkan 

Aktiviteter 
• Samverkansgrupp barn och unga 
• Samverkansgrupp missbruk/beroende/Psykisk ohälsa (ev) 
• Identifiera organisatoriska mellanrum och avvikelser i samverkansprocessen 

Uppföljning 
• Följa upp samverkansplaner och samverkansgrupper 
• Följa upp avvikelser 

 

 
 

 
9 Tre kunskapskällor vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den 
professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar 
10 Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din 
verksamhet, yrkesroll och situation. 

https://www.vardochinsats.se/
https://www.vardochinsats.se/
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Placering utanför hemmet 
Avgörande kriterier för placering utanför hemmet bör utgå ifrån den enskilda individens behov.      
Om en placering bedöms nödvändig ska närhetsprincipen beaktas. 

Mål 
• Minska behovet av placeringar utanför hemmet genom att tillhandahålla individanpassade 

insatser 
• Möjliggöra en sammanhållen skolgång (barn) 
• God hälso- och sjukvård samt tillgång till lagstadgad hälsoundersökning11 

Aktiviteter 
• Barnens hälsa och skolgång ska särskilt beaktas vid placering utanför hemmet 
• Placeringen ska föregås av SIP inför start och avslut  
• Kostnadsfördelningen mellan huvudmännen ska vara klar innan placering utanför hemmet 

görs och följas samt ev. justeras 

Uppföljning 
• Berörda verksamheter ska göra en uppföljning gemensamt och regelbundet av placeringen, 

(gäller båda huvudmännen). Gäller även SIP. 

 

Kroppslig hälsa 
Levnadsvanor ska tidigt uppmärksammas och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska ges 
regelbundet. Även tandhälsan ska uppmärksammas. 

Mål 
Förebygga fysisk ohälsa/sjukdom hos individer med psykisk sjukdom och/eller missbruk/beroende 

Aktiviteter 
• Vara uppmärksam på kroppslig hälsa 
• Friskvårdsaktiviteter i vardagen 
• Ge individen stöd för genomförande av hälsoundersökningar för de grupper detta gäller för 

undvikbar somatisk vård12. (Psykossjukdom, bipolär sjukdom samt utvecklingsstörning eller 
flerfunktionshinder)13 

Uppföljning 
• Följa upp planerade/genomförda insatser/aktiviteter i verksamheten 

 

Samsjuklighet psykisk sjukdom och skadligt bruk/beroende 
Hälso- och sjukvården ska tillsammans med socialtjänsten erbjuda personer med samsjuklighet en 
samordnad vård. I kontakt med vuxna med psykisk funktionsnedsättning och/eller skadligt 
bruk/beroende behöver familjeförhållanden kartläggas i syfte att upptäcka om det finns minderåriga 
hemmavarande barn (under 18 år) i hemmet. 

 
11 Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför 
hemmet 
12 forbattrad-somatisk-halsa-for-personer-med-allvarlig-psykisk--sjukdom.pdf (skane.se) 
13 Förfrågningsunderlag vårdcentral Region Skåne LOV - hälso- och vårdval - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/forbattrad-somatisk-halsa-for-personer-med-allvarlig-psykisk--sjukdom.pdf
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23112
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/forbattrad-somatisk-halsa-for-personer-med-allvarlig-psykisk--sjukdom.pdf
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23112
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Mål 
• Tidig bedömning och insats till individen för en samordnad hjälp med båda tillstånden 

Aktiviteter 
• Lokalt anpassade aktiviteter i samverkan hälso- och sjukvård samt socialtjänst för att uppnå 

målet 
• Uthållighet och kontinuitet ska prägla insatserna 
• Hantera samsjuklighet och beakta symtom på psykisk ohälsa vid behandlat skadligt 

bruk/beroende 

Uppföljning 
• Systematisk uppföljning på individnivå samt verksamhetsnivå 

 

Personer med skadligt bruk och beroende av spel om pengar 
Mål 

• Region Skåne och de skånska kommunerna ska utveckla vården, öka kompetensen och ta 
fram rutiner för målgruppen 

Aktiviteter 
• Utveckla samverkan för målgruppen 
• Följa den nationella kunskapsutvecklingen 
• Främja aktiviteter för målgruppen 

Uppföljning 
• Systematisk uppföljning på individ- och verksamhetsnivå 

 

Integrerade verksamheter och arbetssätt 
När huvudmännen ingår avtal om lokala gemensamma verksamheter ska den ansvarsfördelning som 
gjorts i Ramöverenskommelsen tillämpas. 

Mål 
• Använda metoder och modeller som verkar för samordnade insatser till individen 

Aktiviteter 
• I de ingående kommunerna ska det finnas kompetens inom Case Management (CM), 

Motiverande samtal (MI) 
• Utbildningsinsatser och kompetensutveckling i verksamheten 
• Samverka med exv. Mariamottagningar, Unga vuxna mottagningar  

Uppföljning 
• Regelbundet utvärdera modeller och metoder 
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Suicidprevention 
Mål 
Minimera antalet självmord 

Aktiviteter 
• Utbildningsinsatser i verksamheten som exv. SPISS14, Psyk e-bas15  
• Ge stöd och skapa möjligheter i verksamheten för MHFA16 instruktörer att genomföra sitt 

utbildningsuppdrag 
• Ge stöd och möjligheter att genomföra YAM17 
• Framtagning av lokal handlingsplan för suicidprevention 

Uppföljning 
• Lokala handlingsplaner suicidprevention framtagna 
• Regelbunden uppföljning av genomförda aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 SPiSS – SuicidPrevention i Svensk Sjukvård - En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska 
antal självmord och självmordsförsök. 
15 Psyk- E bas - Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om 
suicidprevention i praktiken. 
16 Mental Health First Aid – Första hjälpen till psykisk hälsa 
17 Youth Aware of Mental health - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska 
hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. 



10 
 

Referenser 
 

Ramöverenskommelse Region Skåne och Skånes kommuner 2021 
ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf (skane.se) 
 

Hälso- och sjukvårdslagen, Sveriges Riksdag 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Svensk författningssamling 2017:2017:30 t.o.m. SFS 2021:648 - 
Riksdagen 
 
Socialtjänstlagen, Sveriges Riksdag 
Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001:2001:453 t.o.m. SFS 2021:738 - Riksdagen 
 
Skollagen, Sveriges Riksdag 
Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:275 - Riksdagen 
 
Barnkonventionen blir lag 
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Svensk 
författningssamling 2018:2018:1197 - Riksdagen 
 
Återhämtningsguiden NSPH Skåne 
Återhämtningsguiden – NSPH Skåne (xn--nsphskne-f0a.se) 
 
Rutin och vägledning för arbete med Samordnad individuell plan (SIP) 
rutin-for-samverkan-med-sip.pdf (skane.se) 
 
Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvården 
Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård - Vårdgivare Skåne (skane.se) 
 
Nationell vägledning om SIP 
Samordnad individuell plan, SIP | SKR 
 
Evidensbaserad praktik 
Evidensbaserad praktik i socialtjänsten - Socialstyrelsen 
 
Nationella vård- och insatsprogram 
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 
 
Region Skåne Handlingsplan för suicidprevention 
Handlingsplan för suicidprevention i Skåne - Region Skåne (skane.se) 
 
Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd 
Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd - Vårdgivare Skåne (skane.se) 
  
Strategisk plan för Psykisk hälsa 2017-2023 Regions Skåne 
strategisk-plan-for-psykisk-halsa-2017-2023.pdf (skane.se) 
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://nsphsk%C3%A5ne.se/publikationer/aterhamtningsguiden/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/rutin-for-samverkan-med-sip.pdf
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkan-sip-utskrivning-slutenvard/?highlight=SVU#106847
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/
https://www.vardochinsats.se/
https://www.skane.se/organisation-politik/Vart-uppdrag-inom-halso--och-sjukvard/sa-foljer-vi-upp-halso--och-sjukvarden/handlingsplan-for-suicideprevention/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/barnhalsovard/halsoundersokning-pa-begaran-av-socialtjansten/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/uppdrag/strategisk-plan-for-psykisk-halsa-2017-2023.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://nsphsk%C3%A5ne.se/publikationer/aterhamtningsguiden/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/rutin-for-samverkan-med-sip.pdf
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkan-sip-utskrivning-slutenvard/?highlight=SVU#106847
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/
https://www.vardochinsats.se/
https://www.skane.se/organisation-politik/Vart-uppdrag-inom-halso--och-sjukvard/sa-foljer-vi-upp-halso--och-sjukvarden/handlingsplan-for-suicideprevention/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/barnhalsovard/halsoundersokning-pa-begaran-av-socialtjansten/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/uppdrag/strategisk-plan-for-psykisk-halsa-2017-2023.pdf
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Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit varsitt 
ex. 

 

För Skurups kommun  
Datum    Datum 
Individ- och omsorgsförvaltningen  Skol- och utbildningsförvaltningen 

 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
Anna Palmgren   Lena Planken 
Förvaltningschef   Förvaltningschef  
_________________________________________________________________________________ 

För Ystads kommun 
Datum    Datum   
Förvaltningen Social omsorg   Kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

…………………………………………………………..  …………………………………………………………….. 

Dan Kjellsson    Stefan Ahlbäck 
Förvaltningschef   Förvaltningschef 
__________________________________________________________________________________ 

För Simrishamns kommun 
Datum    Datum 
Socialförvaltningen   Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
………………………………………………………….  ……………………………………………………………….. 

Jeanette Lindroth   Anders Wedin 
Socialchef    Förvaltningschef 
__________________________________________________________________________________ 

För Sjöbo kommun 
Datum    Datum 
Vård- och omsorgsförvaltningen  Familjeförvaltningen 
 
…………………………………………………………..  …………………………………………………………… 
Eva Gustafsson   Camilla Persson 
Förvaltningschef   Socialchef 
__________________________________________________________________________________ 
 
För Tomelilla kommun 
Datum    Datum 
Stöd och omsorg   Barn- och utbildningsverksamheten 
 
………………………………………………………………  …………………………………………………………….. 
Camilla Andersson   Johan Holmqvist 
Socialchef    Skolchef 

Jeanette Lindroth (11 okt 2022 12:27 GMT+2)
Jeanette Lindroth

Anders Wedin (11 okt 2022 12:34 GMT+2)
Anders Wedin

Anna Palmgren (11 okt 2022 12:53 GMT+2)
Anna Palmgren

Johan Holmqvist (11 okt 2022 14:06 GMT+2)
Johan Holmqvist

Camilla Persson (11 okt 2022 20:34 GMT+2)
Camilla Persson

Camilla Andersson (13 okt 2022 12:09 GMT+2)
Camilla Andersson

Dan Kjellsson (14 okt 2022 12:41 GMT+2)

Lena Planken (17 okt 2022 16:25 GMT+2)
Lena Planken

Stefan Ahlbäck (18 okt 2022 10:30 GMT+2)
Stefan Ahlbäck

Eva Gustafsson (24 okt 2022 09:22 GMT+2)
Eva Gustafsson

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
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För Region Skåne 
 
Datum 
Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel 
 
……………………………………………………………………………………. 
Peter Södergren 
Verksamhetschef Vuxenpsykiatri 
 
Datum 
Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel 
 
…………………………………………………………………………………… 
Linda Welin 
Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri 
 
Datum 
Förvaltning Primärvård 
 
…………………………………………………………………………………… 
Birgitta Ender 
Primärvårdschef östra Skåne 
 
För Capio 
 
Datum 
Capio vårdcentraler 
 
…………………………………………………………………………………… 
Christina Nilsson 
Verksamhetschef 
 

Peter Södergren (11 okt 2022 12:39 GMT+2)
Peter Södergren

Birgitta Ender (11 okt 2022 17:00 GMT+2)

Linda Welin (12 okt 2022 21:46 GMT+2)

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT5iKF-D2BB5fzdOnD_tIKu6m8SoRlIJR
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