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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2019-11-08

Dnr SON 2019-1087

Social- och omsorgsnämnden

Gemensamt hem för vård eller boende (HVB) för barn
och unga 13-17 år, godkännande av överenskommelse
om samverkansavtal med Region Östergötland och
länets kommuner
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om samverkansavtal avseende gemensamt HVB för
barn och unga 13-17 år godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna överenskommelsen.
3. Besluten gäller under förutsättning att övriga huvudmän fattar motsvarande
beslut.
Ärende
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta godkänna överenskommelse
om samverkansavtal gällande gemensamt hem för vård eller boende (HVB) för
barn och unga i åldern 13-17 år.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Målsättningen med överenskommelsen om samverkansavtalet kring ett
gemensamt HVB är:
-

Att erbjuda ungdomar med en komplex behovsbild samordnade insatser
från kommunernas socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

-

Förbättra möjligheten att tillvarata familjens och anhörigas
gemensamma resurser.

-

Inkludera skola/fritid i större utsträckning.

-

Genom att skapa möjligheter för en ökad delaktighet från anhöriga,
skola och fritid bidra till en hållbar vårdprocess för barn med
sammansatta behov.
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Det gemensamma hemmet för vård eller boende föreslås lokaliseras till
Norrköpings kommun. Verksamhetens innehåll, organisering och
bemanning mm framgår av överenskommelsen.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, gemensamt HVB, godkännande av överenskommelse.docx
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Bakgrund
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta godkänna överenskommelse
om samverkansavtal gällande gemensamt hem för vård eller boende (HVB) för
barn och unga i åldern 13-17 år.
Målsättningen med överenskommelsen om samverkansavtalet kring ett
gemensamt HVB är:
- Att erbjuda ungdomar med en komplex behovsbild samordnade insatser från
kommunernas socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.
- Förbättra möjligheten att tillvarata familjens och anhörigas gemensamma
resurser.
- Inkludera skola/fritid i större utsträckning.
- Genom att skapa möjligheter för en ökad delaktighet från anhöriga, skola
och fritid bidra till en hållbar vårdprocess för barn med sammansatta behov.
Det gemensamma hemmet för vård eller boende föreslås lokaliseras till
Norrköpings kommun. Verksamhetens innehåll, organisering och bemanning
mm framgår av överenskommelsen.
Diskussioner om att skapa ett gemensamt hem för vård eller boende för barn
och unga i länet har pågått under flera år och i en särskild arbetsgrupp.
Utgångspunkten har varit att skapa ett alternativ till vård av ungdomar med
sammansatta behov som på ett bättre sätt kan stödja de intentioner som
beskrivs i nuvarande målsättning för verksamheten. Ett gemensamt HVB har
även varit en del i den åtgärdsplan som tidigare presenterats för socialnämnden
och vid social- och omsorgsnämnden i oktober i år.
Enligt samverkansavtalet kommer en tjänsteperson från social- och
omsorgsförvaltningen att ingå i styrgruppen för det länsgemensamma hemmet
för vård eller boende.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det gemensamma hemmet för vård eller boende riktar sig till både pojkar och
flickor.
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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

