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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2019-09-20

Dnr SON 2019-482

Social- och omsorgsnämnden

Trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som
vårdas utanför det egna hemmet, överenskommelse om
samverkan mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner
Förslag till beslut
1. Överenskommelsen godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna överenskommelsen.
3. Besluten gäller under förutsättning att övriga parter godkänner
överenskommelsen.

Ärende
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att godkänna överenskommelse om
samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas
utanför det egna hemmet. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juni
2019 till och med den 31 maj 2020. Avsikten är att överenskommelsen ska
förlängas efter att ett samverkansdokument utarbetats avseende det medicinska
omhändertagandet och prioriteringar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Sedan den 1 april 2017 finns infört krav i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen att landsting och kommuner ska träffa överenskommelser om
samverkan kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet och som
har behov av insatser från båda huvudmännen.
Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunerna och regionen när ett
barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). I
överenskommelsen poängteras att det är barnets och ungdomens behov som
ska vara utgångspunkten för de insatser som ges av parterna.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen godkänns. I
samband med den uppföljning av överenskommelsen som parterna ska
genomföra under 2019 kan man överväga att förtydliga placeringskommunens
respektive vistelsekommunens ansvar för skolgång.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, trygg och säker vård.docx
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner om samverkan
kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet
Beslutsunderlag från Region Östergötland
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Bakgrund
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att godkänna överenskommelse om
samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas
utanför det egna hemmet. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juni
2019 till och med den 31 maj 2020. Avsikten är att överenskommelsen ska
förlängas efter att ett samverkansdokument utarbetats avseende det medicinska
omhändertagandet och prioriteringar.
Sedan den 1 april 2017 finns infört krav i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen att landsting och kommuner ska träffa överenskommelser om
samverkan kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet och som
har behov av insatser från båda huvudmännen.
Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunerna och regionen när ett
barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). I
överenskommelsen poängteras att det är barnets och ungdomens behov som
ska vara utgångspunkten för de insatser som ges av parterna.
Målsättningen med parternas samverkan är att insatserna för barnet/ungdomen
ska vara samordnade och möta barnets/ungdomens faktiska behov och vid rätt
tidpunkt.
Parterna har identifierat tre utvecklingsområden som viktiga i samarbetet
mellan regionen och kommunerna.
-

Tydliggör och förbättra samverkan kring barn och unga med
sammansatta behov. Utarbeta samverkansdokument om hälso- och
sjukvårdsinsatser i samband med placeringar.
Ett samverkansdokument ska tas fram under 2019 kring de medicinska
insatserna och prioriteringar vid placeringar. Tanken är att
samverkansdokumentet ska integreras i överenskommelsen som
därefter kan förlängas.

-

Samsjuklighet risk/missbruk och psykisk ohälsa
Här uppmärksammas att bland unga är andelen med samtidig psykisk
problematik och risk/missbruk större än bland vuxna. Det är därför
angeläget att det finns tillgång till barnpsykiatrisk kompetens till de
mottagningar som finns för unga med risk/missbruk.

-

Barn och ungdomars bästa och delaktighet
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Det är viktigt att barnet/ungdomen känner sig delaktig för att bättre
förstå vad som är dess bästa. Huvudmännens arbete mot detta mål ska
utvecklas och stärkas.
Det övergripande målet med överenskommelsen är att barn och unga som är
placerade utanför det egna hemmet ska få tillgång till insatser från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården på samma villkor som andra barn.
Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelsen inbegriper inga krav på utökade ekonomiska åtaganden
från parterna
Kommunala mål
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Det är kommunernas socialtjänst som är part i överenskommelsen.
Överenskommelsen uppmärksammar dock att skolan är en viktig samarbetspart
för barn och unga som är placerade och behöver stöd för att skolgången ska
fungera. Därför krävs ett bra samarbete också mellan socialtjänsten, hälso- och
sjukvården och skolan. Samråd har skett med Utbildningsförvaltningen som
bedömer att överenskommelsen utgör ett bra underlag för god samverkan
mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utbildningsförvaltningen tillstyrker att överenskommelsen godkänns men ser gärna att ett
förtydligande görs att det är boendekommunen som har ansvaret för att erbjuda
skola alternativt fristående huvudman. Hemkommunen har uppföljningsansvaret.
Ett förtydligande av placeringskommunens respektive vistelsekommunens
ansvar för skolgång bedöms kunna ske i samband med den revidering som ska
ske inför en förlängning av överenskommelsen.
Uppföljning och utvärdering
Överenskommelsen ska årligen följas upp av parterna gemensamt med början
2019. I samband med denna uppföljning kan övervägas att förtydliga
placeringskommunens respektive vistelsekommunens ansvar för skolgång.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Utbildningskontoret

