
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-05 
 

  

 

 Till ledamöter 

 Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Tid: onsdagen den 12 maj 2021 kl. 18:15 

Plats:  Sessionssalen Folkets Hus  

 Endast presidiet närvarar fysiskt. Övriga deltar på distans  

via Teams.  

 

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 

minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller 

skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas 

upp.   

 

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 18 maj 2021 kl. 15.30 

Justerare: Jomark Polintan (S) och Lena Olsson (M) med Lillvor Eriksson 

(S)  och Peter Johansson (C) som ersättare.   

 

 

 

Ärende 

 

Föredragande 

 

1.  Redovisning av obesvarade motioner 

 

  

2.  Revisorerna informerar 

 

  

3.  Motion ang. vänortssamarbetet med Longyang 

 

  

4.  Begäran om folkomröstning 

 

  

5.  Anmälningsärenden KF 2021 

 

  

 

Marina  Isaksson 

ordförande 
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§ 37 Dnr 2021-000098 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

 

att   lägga motionsredovisningen till handlingarna 

 

att   delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu inte 

besvarat motionerna samt 

 

att   notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes 

 

 

Ärendet 
Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt § 

29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och 

oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte 

slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i november 

avges enligt följande: 

 

Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av karensdag 

orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad, har behandlats av 

kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad till 

personalchefen. 

 

Michael Helmerssons (L) Motion om vänortssamarbetet med Longyang har 

behandlats av kommunfullmäktige 23 april 2020. Motionen är remitterad till 

kommunchefen. 

 

Michael Helmerssons (L) Motion om redovisning av erfarenheter från 

distansundervisning har behandlats av kommunfullmäktige 19 augusti 2020. 

Motionen är remitterad till FC barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Ulf Söhrmans (M) Motion om virusskydd med mera har behandlats av 

kommunfullmäktige 10 september 2020. Motionen är remitterad till 

kanslichefen. 
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Nils-Erik Mellström (C) Motion angående personalrekrytering, motionen har 

behandlats i kommunstyrelsen 2020-12-16 och ärendet lyfts på 

kommunfullmäktige i april.  

 

Inkomna motioner som ej besvarat sedan föregående redovisning: 

Christer Olssons (M) Motion angående framtagande av policy och riktlinjer 

för barnkonsekvensanalys har behandlats av kommunfullmäktige 2021-03-

11 och remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-12.  

 

Patrik Fornanders (M) Motion om hälso- och sjukvård i hemmet har 

behandlats av kommunfullmäktige 2021-03-11 och har remitterats till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-12.  

 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89, 

beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid 

fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och 

ange beräknad tid för sitt yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21, 12 april 2021: 

 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att   lägga motionsredovisningen till handlingarna 

 

att   delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu inte 

besvarat motionerna samt 

 

att   notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes 
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§ 38 Dnr 2020-000124 

Motion ang. vänortssamarbetet med Longyang 

Kommunstyrelsens beslut 
att   föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge 

förvaltningen i uppdrag att snarast möjligt avbryta samarbetet med vänorten 

Longyan i Kina. 

 

Ärendet 
Michael Helmersson, Liberalerna, har i motion skrivit följande; 

Avsikten med ett kommunalt vänortssamarbete bör innebära ömsesidig nytta 

för i samarbetet ingående parter.  

 

Filipstad har, åtminstone formellt, ett aktivt samarbete med den kinesiska 

kommunen Longyang. Man kan ifrågasätta på vilket sätt detta samarbete har 

nått några som helst mål förutom resmål för någon delegation i vardera 

riktning. Ett annat skäl att ifrågasätta samarbetet är skillnaden i statsskick. 

Medan Sverige är en demokrati och rättsstat så är Kina motsatsen. Filipstad 

ensamt lär inte kunna ändra detta faktum i Kina ens hos vår kommunala 

motpart.  

Jag yrkar:  

Att kommunfullmäktige beslutar att avbryta samverkan med Longyang.  

Att kommunfullmäktige beslutar att framtida vänortssamarbeten enbart ska 

ske med kommuner i demokratier och rättsstater.  

 

Kommunchef Hannes Fellsman och teknisk chef Inge Nilsson Piehl föreslår 

motionssvar i tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07: 

 

Förvaltningen avser att snarast möjligt jobba vidare med frågan i samråd 

med berörda myndigheter att avbryta samarbetet med vänorten Longyan i 

Kina. 

 

Under 2012 etablerades kontakt med den Kinesiska kommunen Longyan i 

Fujian Provinsen. Med stöd av ICLD har kommunen både besökt och fått 

besök från Longyan. 

 

(ICLD är en ideell förening med säte i Visby. Huvudman för ICLD är 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. ICLD:s verksamhet finansieras av 

Sida och verksamheten regleras av nationella och internationella 

policydokument samt avtal mellan Sida och ICLD. ICLD:s styrelse består av 
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föreningens medlemmar och tillika representanter för Lunds universitet, 

Region Gotland och SKR) 

 

Förvaltningen avser att samråda med ICLD och vid behov med UD, kring 

fortsatt hantering av utträdet då de Svensk-Kinesiska förbindelserna för 

närvarande är ansträngda 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 12 april 2021, §22 

att   bifalla motionen och ge förvaltningen i uppdrag att snarast möjligt 

avbryta samarbetet med vänorten Longyan i Kina. 
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§ 39 Dnr 2020-000321 

Begäran om folkomröstning 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att   det ej ska hållas folkomröstning i frågan om skolområdesindelning samt 

 

att   detta beslut ersätter Kommunfullmäktiges tidigare beslut § 5 år 2021 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen lyfter ärendet om folkomröstning gällande frågan om 

skolområdesindelning.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Christer Olsson yrkar  

 

att   det ej ska hållas folkomröstning i frågan om skolområdesindelning samt 

att   detta beslut ersätter Kommunfullmäktiges tidigare beslut § 5 år 2021 

 

Åsa Hååkman Felth yrkar med instämmande av Patrik Fornander och Peter 

Johansson bifall till Christer Olssons förslag 

 

Urban Pettersson yrkar återremiss på ärendet för dialog med 

föräldragruppen.  

 

Åsa Hååkman Felth yrkar med instämmande av Peter Johansson avslag på 

Urban Petterssons förslag.  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Urban Petterssons återremissyrkande under 

proposition. Förslaget avslås. 

 

Ordförande ställer Christer Olssons förslag under proposition. Förslaget 

bifalls. 
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§ 11 Dnr 2020-000321  

Begäran om folkomröstning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att   som en konsekvens av att beslut redan är fattat avseende åldersindelning 

avslå begäran om folkomröstning 

 

att   om folkomröstning ska hållas ska 

- dag för folkomröstning vara 10 oktober 2021 

- det ska vara samma omröstningsdistrikt och omröstningslokaler som vid 

det senaste allmänna valet 

- Fråga och svarsalternativ ska vara:  

Ja till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och Strandvägsskolan 

åk F-3 

Nej till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och 

Strandvägsskolan åk F-3 

Avstår 

- 1 röstsedel, vit som i allmänna valet 

- det ska vara personlig inställelse på valdagen eller vid förtidsröstning 

- röstsammanräkningen ska vara avslutad 11 oktober år 2021 

 

att   valnämnden uppdras arbeta med genomförande av folkomröstningen 

samt 

 

att   finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel 

 

Reservation 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet i de delar då Christer Olssons 

yrkanden ej vunnit bifall. Urban Pettersson och Johnny Grahn reserverar sig 

mot beslutet i de delar då Urban Petterssons yrkande ej vunnit bifall.  

Sammanfattning av ärendet 
Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 

årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 
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”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”? 

 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger de 10% av de 

röstberättigade som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej. 

 

Kommunfullmäktige har nu att besluta dels om folkomröstning ska hållas 

eller ej samt i det fall folkomröstning ska hållas formerna för den. Detta vad 

gäller:  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-08 § 2 föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej  

 

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering samt 

 

att   avslå begäran om folkomröstning då beslut om områdesindelning redan 

är fattat 

 

Ärendet presenteras av kanslichef Catrin Marsell. Tillsammans med 

Kommunchef Claes Hultgren och förvaltningschef Sten-Åke Eriksson 

besvaras även frågor. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-08 §2 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Efter överläggningarna yrkar Åsa Hååkman Felth  

1.  

att   som en konsekvens av att beslut redan är fattat avseende åldersindelning 

avslå begäran om folkomröstning 

2.  

att   om folkomröstning ska hållas ska 

- dag för folkomröstning vara 10 oktober 2021 

- det ska vara samma omröstningsdistrikt och omröstningslokaler som vid 

det senaste allmänna valet 

- Fråga och svarsalternativ ska vara:  

Ja till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och Strandvägsskolan 

åk F-3 

Nej till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och 

Strandvägsskolan åk F-3 

Avstår 

- 1 röstsedel, vit som i allmänna valet 

- det ska vara personlig inställelse på valdagen eller vid förtidsröstning 

- röstsammanräkningen ska vara avslutad 11 oktober år 2021 

 

Christer Olsson yrkar  

1.  

att   då det är tillräckligt många röstberättigade som begärt folkomröstning 

ska folkomröstning hållas 

2.  

att när folkomröstning hålls ska   

- dag för folkomröstning vara 13 juni 2021 

- det ska vara samma omröstningsdistrikt och omröstningslokaler som vid 

det senaste allmänna valet 

- Fråga och svarsalternativ ska vara:  

Ja till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk F-6 och Strandvägsskolan 

åk F-6 

Nej till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk F-6 och 

Strandvägsskolan åk F-6 

Avstår 

- 1 röstsedel, vit som i allmänna valet 

- det ska vara personlig inställelse på valdagen eller vid förtidsröstning 

- röstsammanräkningen ska vara avslutad 14 juni år 2021 

 

Jomark Polintan och Åsa Hååkman Felth yrkar avslag på Christer Olssons 

yrkanden i de delar de skiljer mot Åsa Hååkman Felths yrkanden. Patrik 

Fornander yrkar bifall till Christer Olssons yrkande. 
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Urban Pettersson yrkar likalydande med Christer Olssons yrkande men med 

tillägget 

att   valsedeln ska ha en extra fråga "Vill du behålla de byskolor som idag 

finns i Filipstads kommun" med svarsalternativ Ja och Nej samt Avstår. 

 

Då frågan inte innefattas av folkinitiativet yrkar Åsa Hååkman Felth avslag 

på Urban Petterssons yrkande och Christer Olsson yrkar med instämmande 

av Patrik Fornander avslag på den del där Urban Petterssons yrkande skiljer 

sig från Christer Olssons.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande 1 och Christer Olssons yrkande 1 under 

proposition. Sedan propositionen besvarats begärs votering. Votering 

genomförs med följande voteringsproposition; den som röstar för förslaget 

röstar Ja, den häremot röstar Nej. Åsa Hååkman Felth, Jomark Polintan, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja, Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Åsa Hååkman Felths förslag har med 6 röster mot 

5 vunnit bifall. 

 

Ordförande konstaterar att hennes eget förslag i yrkande 2 utgör 

huvudförslag och ställer sedan Christer Olssons yrkande 2 mot Urban 

Petterssons yrkande för att rösta fram motförslag. Sedan propositionen 

besvarats finner ordförande att Christer Olssons yrkande är motförslag. 

 

Ordförandes yrkande 2 ställs under proposition mot Christer Olssons 

yrkande 2. Sedan propositionen besvarats begärs votering. Votering 

genomförs med följande voteringsproposition: Den som röstar för Åsa 

Hååkman Felths yrkande röstar Ja, den som röstar för Christer Olssons 

yrkande röstar Nej. Åsa Hååkman Felth, Jomark Polintan, Mats Thunér, 

Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar Ja, Christer 

Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson och Johnny Grahn 

röstar Nej. Åsa Hååkman Felths förslag har med 6 röster mot 5 vunnit bifall.  
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1) Helseplans sammanfattande bedömningar och rekommandationer, avsedd till KF

2) Helseplans revisionsrapport (Filipstads kommun)

3) Helseplans revisionsrapport (huvudrapport)

Samverkan kring psykisk ohälsa bland barn och unga

Filipstads kommunsrevisorerhartillsammans med revisorerna i Region Värmland och

kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil,

Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam

granskning avseende samverkan kring psykisk ohälsa bland barn och unga. En styrgrupp

bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet.

Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen..

Det övergripande syftet med granskningen harvarit att bedöma om samverkan inom och

mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk ohälsa hos barn och

unga. En uppföljning av revisionsrapporten ”Samverkankring barn och unga med psykisk

ohälsa” från 2016 haringått i granskningen.

Granskningen haravgränsatstill att gälla vård avseende barn och unga med psykisk ohälsa

och har omfattat verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna.

Granskningenharinriktats mot den övergripande styrningen kring samverkan mellan Region

Värmland och länets kommuner. I Region Värmland omfattas Regionstyrelsen och Hälso- och

sjukvårdsnämnden. De nämnder somvarit aktuella förkommunerna harvarierat beroende på

respektive kommuns organisering.



Målgruppen harvarit barn och unga med psykisk ohälsa. De verksamheter som omfattats av

granskningen är inom regionen: primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Inom kommunerna haringått socialtjänst samt elevhälsa/skola.

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning, intervjuer med inblandade

aktörer, statistik, journalgranskning samt en avslutande workshop med representanterför

kommunerna och regionen.

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande:

Helseplans samlade bedömning äratt ett antalförutsättningarfinnsför en ändamålsenlig

samverkan inom och mellan kommunerna och Region Värmlandför att möta psykisk ohälsa

hos barn och unga. Emellertidfinns brister i styrningen och angelägna rekommendationer

avseende stärkt implementering respektive uppföljning som lämnades i den granskning som

utfördes 2016 har inte uppfyllts. Enligt de intervjuer som genomförts bedrivs samverkan kring

barn och unga medpsykisk ohälsa i huvudsak enligt avtal, överenskommelser och

styrdokument. Detta kan emellertid inte verifieras genom en dokumenterad uppföljning vilket

i sig är en brist som innebäratt vi bedömerden interna kontrollen avseende samverkan som

otillräcklig. Med anledning av avsaknaden av en dokumenterad uppföljningfinns enligt vår

uppfattning en osäkerhet somgöratt det inte är möjligt att bedöma om samverkan inom och

mellan kommunerna och Region Värmlandkring barn och unga medpsykisk ohälsa bedrivs

på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömning:

Helseplans bedömning äratt barn- och utbildningsnämndenrespektive socialnämndeni

Filipstads kommuninte harentillräcklig intern kontroll avseende den samverkan

verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region

Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Den uppföljning som idag sker via Nya

Perspektivs Aktuellt Perspektiv omfattar indirekta effektmått på folkhälsa och gerinte

nämnderna information om huruvida den samverkan som berörda förvaltningar ska bedriva

utförs eller underlag kring kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns

behov av att i kommunenutformaenstruktur för uppföljning på området i syfte att säkerställa

måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk

ohälsa.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

Helseplan rekommenderaratt barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden

fastställer och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Revisorerna översänder härmedrapporten och emotser kommunstyrelsens och

socialnämndens svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen och socialnämndenavseratt

vidta med anledning aviakttagelserna i rapporten, senast den 14 juni 2021.



På uppdrag av kommunensrevisorer

’ C7 hua FruUe
ttfried Eickenrodt Monica Iversen

Ordförande revisionen Vice ordförande revisionen



helseplan-&

Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Revisorerna i Region Värmland har uppdragit åt Helseplan Consulting Group AB att genomföra

en granskning av samverkan mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna kring

barn och unga med psykisk ohälsa. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om

samverkan inom och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk

ohälsa hos barn och unga. En uppföljning av revisionsrapporten Samverkan kring barn och unga

med psykisk ohälsa från 2016 ska ingå i granskningen. Granskningen ska särskilt beakta Lag

(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Revisionsfrågorna har

besvarats genom dokumentgranskning, intervjuer, statistik, journalgranskning och workshop.

Granskningen har genomförts mellan november 2020 och april 2021.

Helseplans samlade bedömning är att ett antal förutsättningar finns för en ändamålsenlig

samverkan inom och mellan kommunerna och Region Värmland för att möta psykisk ohälsa hos

barn och unga. Emellertid finns brister i styrningen och angelägna rekommendationer avseende

stärkt implementering respektive uppföljning som lämnades i den granskning som utfördes 2016

har inte uppfyllts. Enligt de intervjuer som genomförts bedrivs samverkan kring barn och unga

med psykisk ohälsa i huvudsak enligt avtal, överenskommelser och styrdokument. Detta kan

emellertid inte verifieras genom en dokumenterad uppföljning vilket i sig är en brist som innebär

att vi bedömer den interna kontrollen avseende samverkan som otillräcklig. Med anledning av

avsaknaden av en dokumenterad uppföljning finns enligt vår uppfattning en osäkerhet som gör

att det inte är möjligt att bedöma om samverkan inom och mellan kommunerna och Region

Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Rekommendationer

= Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och

nämndertar ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling av

befintliga avtal och överenskommelser på området i syfte att stärka styrningen av

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

=

—

Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och

nämndertar ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling av

befintliga styrande dokument på områdeti syfte att stärka styrningen av samverkan kring

barn och unga medpsykisk ohälsa.

=

-

Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och

berörda kommunala styrelser och nämnder fortsatt verkar för att tydliggöra Nya

Perspektivs ansvar och roll avseende samverkan mellan kommunerna och regionen kring

barn och unga med psykisk ohälsa.

=  Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och

nämnder upprättar och fastställer en given process och struktur för implementering i

syfte att stärka följsamhetentill det arbete som utgår från Nya Perspektiv.

=  Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden

säkerställer en god tillgänglighet till vården för barn och unga med psykisk ohälsa och



helseplan-©

sjukdom genom att se över samordning mellan samt arbetssätt, processer och

tillgänglighet inom de vårdgrenar som ansvarar för målgruppen.

Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder'säkerställer

att berörda förvaltningar skapar förutsättningar för att implementera riktlinjer och

rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas

för de barn och unga med psykisk ohälsa som är i behov av detta.

Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämndertar ställning

till nyttan. för målgruppen med lokala överenskommelser om att skola/elevhälsa kan

kalla till SIP.

Helseplan rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden, kopplat till avtal och

styrdokument, fastställer, följer upp och redovisar processmått avseende berörda

verksamheters interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. ©

Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder säkerställer

förutsättningar för uppföljning av samverkan genom införande av registreringssystem

för SIP.




