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Kristianstad kommun 
• Arbete- och välfärdsförvaltningen 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 
• Omsorgsförvaltningen 

 
Region Skåne 

• Barn- och ungdomshabiliteringen 
• Barn- och ungdomspsykiatrin 
• Verksamhetsområde Barn och ungdom 

 

 

Rutin för Sambasamordning  

1. Innan ett ärende blir aktuellt för Sambasamordning ska medarbetare som 
uppmärksammat att ett barn har behov av en Samordnad individuell plan (SIP), 
inhämta samtycke från vårdnadshavare och barn över 15 år för initiera en 
lotsprocess med syfte att skapa en SIP.  
 

2. Om en SIP inte kan skapas eller samverkansprocessen inte går i önskad riktning 
ska medarbetare inhämta samtycke från vårdnadshavare och barn över 15 år och 
därefter kontakta Sambasamordnaren.  
 

3. Sambasamordnaren gör en bedömning om denne ska involveras i ärendet och 
agera ordförande i pågående samverkansprocess och/eller lyfta ärendet vidare 
till Samarbetsrådet. I vissa ärende kan det räcka med att Sambasamordnaren ger 
råd till medarbetare och agerar som bollplank.  
 

4. Om ärendet ska lyftas till Samarbetsråd ska en ärendebeskrivningsblankett fylla 
i. Kontakta Sambasamordnare som tillhandahåller ärendebeskrivningen.  
Alla ärende som hanteras i Sambasamordning får ett specifikt Sambanummer. 
 

5. Sambasamordnaren vidarebefordrar ärendeblanketten avidentifierad till 
deltagare i Samarbetsrådet. Personuppgifter och specifikt Sambanummer 
överlämnar Sambasamordnaren till deltagarna i Samarbetsrådet via en 
telefonkontakt. Samarbetsrådet kan via behov lyfta ärendet vidare till Samba.  
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Sambasamordnarens uppdrag: 

• Organisera och leda samverkansprocessen, utifrån den nya 
samverkansöverenskommelsen 

• Kalla till och leda möten för Samba och Samarbetsråd 
• Stödja verksamheterna i samverkansprocesser 
• Identifiera och påtala behov av utveckling i det gemensamma arbetet 
• Samordnaren har en konsultativ roll och kan ge råd och stöd till medarbetare 

utifrån samverkan mellan kommun och Region Skåne 
• Samordnaren dokumenterar inte i journal och har inget beslutsmandat.  
• Samordnaren förvarar upprättade handlingar förvaras i Arbete och 

välfärdsförvaltningen kvalitetssystem evolution och de hanteras enligt 
dokumenthanteringsplanen 

• Samordnaren samlar in och sammanställer avidentifierad statistik som 
presenteras på Samba och Samarbetsrådet 

• Samordnaren anordnar utbildningstillfällen och skapar mötesplatser för 
medarbetare som har behov av att känna till och uppdatera sig i arbetet utifrån 
Sambasamordning 

 

Samarbetsrådets uppdrag 

• Samarbetsråd ska vara ett forum för de ärenden där det råder oklarheter 
om vilken verksamhet som kan göra vad 

• Ge råd som skapar samsyn för att den enskilde ska få rätt stöd 
• Uppmärksamma Samba på strukturella förändringar och utvecklingsbehov 

inom området 
• Sambasamordnaren ansvarar för att rutiner och riktlinjer skapas i samråd 

med Samba 
• Anordna utbildningstillfällen och skapa mötesplatser för medarbetare som har 

behov av att känna till och uppdatera sig i arbetet utifrån Sambasamordning. 
• Om det finns kvarvarande oklarheter efter att ett ärende har föredragits i 

Samarbetsrådet kan ärendet lyftas till Samba 
• Samarbetsrådet lyfter ekonomiska frågor vidare till Samba i de ärenden 

där ekonomiska kostnader uppstår 
• Samarbetsrådet träffas var tredje torsdag kl 09:00 – 10:30 digitalt (förutom 

under semesterperioden) 
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Sambas uppdrag 

• Om det finns kvarvarande oklarheter efter att ett ärende har föredragits i 
Samarbetsrådet kan ärendet lyftas vidare till Samba 

• Samba fattar ekonomiska beslut om kostnadsfördelning i de ärenden där 
externa kostnader uppstår 

• Samba beslutar om kompetensutvecklingsfrågor och gemensam strukturell 
utveckling 

• Samba bedriver en aktiv omvärldsbevakning genom Sambasamordnare 
• Samba träffas fyra gånger per år och vid vartannat möte bjuds 

Samarbetsrådet in. Sambasamordnaren kallar. 
• Samba kan kallas skyndsamt till ytterligare möte om det uppstår behov av 

att hantera enskilda ärenden. Sambasamordnaren kallar.  

Sambasamordnare: 

• Emma Jansson  

Samarbetsrådet består av representanter från: 

• Arbete och välfärdsförvaltningen – Elsie Sjöö 

• Verksamhet barn och unga – Lotta Andersson 

• Barn och ungdomspsykiatrin– Ann-Charlotte La Fleur Månsson 

• Barn- och ungdomshabiliteringen – Ulrika Bondesson 

• Barn och utbildningsförvaltningen- Anna Karlsdotter 

• Omsorgsförvaltningen – Gertrud Eklund och Ida Tervonen 

Gruppen bedömer om det finns behov av att bjuda in andra professioner till mötet 

Samba består av representanter från: 

• Arbete och välfärdsförvaltningen – Pål Sander 

• Verksamhet barn och ungdom – Christine Karström 

• Barn och ungdomspsykiatrin – Ingrid Thörn  

• Barn- och ungdomshabiliteringen – Charlotte Olofsson 

• Barn och utbildningsförvaltningen – Anna Karlsdotter 

• Omsorgsförvaltningen – Lotta Lindberg & Nihad Hodzic  
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Gruppen bedömer om det finns behov av att bjuda in andra professioner till mötet 

Struktur för samarbete utifrån Sambasamordning 

• När medarbetare i respektive verksamhet har ett ärende där det finns behov 
av samarbete med andra verksamheter ska samverkan initieras via 
lotsmodellen för att upprätta en samordnad individuell plan (SIP).  

• Om medarbetare efter lotsmötet inte upprättat en SIP och medarbetare inte 
är överens om fortsatt handläggning ska Sambasamordnare kontaktas. 

• Inför kontakt med Sambasamordnare ska medarbetare inhämta samtycke 
från barnets vårdnadshavare och barn som fyllt 15 år.  
Om samtycke inte medges kan ärendet tas upp avidentifierat 

• Medarbetare överlämnar ärendebeskrivningsblanketten till 
Sambasamordnaren som vid behov lyfter ärendet till Samarbetsrådet. 
Medarbetaren kan vid behov bjudas in att delta på Samarbetsrådets möte 
för att besvara på eventuella frågor som uppkommer. 

Samarbetsrådets möte vid genomgång av ett enskilt barnärende 

• Presentationsrunda om nya deltagare närvarar 
• Processledare, Barnperspektivare och sekreterare utses 
• Sambasamordnare alternativt inbjuden medarbetare föredrar ärendet för 

Samarbetsrådets medlemmar 
• Diskussion/reflektion i gruppen och råd skrivs ner i 

ärendebeskrivningsblanketten 
• Återkoppling till berörda medarbetare/handläggare görs av 

Sambasamordnaren 
• Sambasamordnaren ansvarar för att tid för uppföljning sker 

Sambamöte vid genomgång av ett enskilt barnärende 

• Presentationsrunda om nya deltagare närvarar 
• Processledare, Barnperspektivare och sekreterare utses 
• Sambasamordnare föredrar ärendet för Sambas medlemmar 
• Sambasamordnaren kan vid behov bjuda in andra professioner/medarbete 

till mötet 
• Diskussion/reflektion i gruppen och råd skrivs ner i 

ärendebeskrivningsblanketten av Sambasamordnare.  
• Återkoppling till berörda medarbetare/handläggare ges av 

Sambasamordnare. 
• Sambasamordnaren ansvarar för att tid för uppföljning sker 
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Dokumentation 

• Sambasamordnare för avidentifierad statistik  
• Kopia på ärendebeskrivningsblanketten lämnas till 

medarbetare/handläggare att förvaras i barnets akt/journal 
• Medarbetare/handläggare ansvarar för att dokumentera om 

Sambasamordning barnets akt/journal 

Sekretess och information 

• Var och en av parterna ska iaktta de regler om informationsutbyte och 
sekretess som gäller för respektive ansvarsområde.  

• Inför kontakt tas med Sambasamordnare ska medarbetare inhämta 
samtycke från barnets vårdnadshavare och barn över 15 år om att dela 
information i hantering enligt Sambasamordning.  
Om samtycke inte medges kan ärendet tas upp avidentifierat. 

Åtaganden: 

• Parterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande 
överenskommelsen Sambasamordning. Parterna ansvarar för den ena 
verksamheten som bedrivs vid Sambasamordning inom ramen för det egna 
myndighetsansvaret.  
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