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Social- och omsorgsförvaltningen
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Dnr SON 2020-330
Dnr KS 2020-107

Social- och omsorgsnämnden

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i
Östergötland, godkännande
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland 202004-01—2023-12-31 godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar motsvarande
beslut.
Ärende
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland är en
länsgemensam övergripande överenskommelse som reglerar kommunernas och
Region Östergötlands gemensamma ambition kring samverkan, uppdrag och
ansvar för insatser till barn och unga upp till 21 år och deras närstående.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår social- och omsorgsnämnden
tillstyrka och kommunstyrelsen godkänna överenskommelsen.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland,
godkännande, 2020-02-28
Bilaga - Överenskommelse om samverkan kring samverkan med barn och unga i Östergötland
2020-04-01-- 2023-12-31
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Bakgrund
En överenskommelse är framtagen mellan Region Östergötland och
kommunerna i Östergötland om samverkan kring barn och unga i
Östergötlands län.
Målsättningen är att utifrån ett helhetsperspektiv erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv. Överenskommelsen reglerar kommunernas och regionens
gemensamma ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för insatser till
barn och unga upp till 21 år, samt dess närstående.
Insatser ska utgå från barnkonventionen, nationella riktlinjer och bästa
tillgängliga kunskap. Insatserna ska vara personcentrerade och barnet/den unga
samt deras närstående ska i mötet känna sig sedda, trygga och delaktiga i de
insatser som rör den enskilde. Målgrupperna ska förvänta sig att möta en
sömlös samverkan och effektiv samordning av insatser.
Överenskommelsen är övergripande och kompletteras med ramavtal för
definierade samverkansområden.
Ekonomiska konsekvenser
Den finansiella ansvarsfördelningen ska framgå av kompletterande ramavtal
för definierade samverkansområden.
Kommunala mål
Överenskommelsen uppfyller kraven för målområdena ”Välfärdstjänster med
hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum” och ”Kostnadseffektiv
verksamhet”
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Överenskommelsen syftar till att alla barn och unga, samt deras närstående ska
erbjudas likvärdiga insatser, som är sammanhållna och bygger på delaktighet
från dem insatserna berör.
Samråd
Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan kommunerna och Region
Östergötland.
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, som tillstyrker förslaget.
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Uppföljning och utvärdering
Överenskommelsen sträcker sig fram till 2023-12-31. Region Östergötland och
kommunerna ska gemensamt utvärdera verksamheterna utifrån kvalitet,
tillgänglighet och produktivitet med särskild uppföljning utifrån jämlikhet- och
jämställdhetsaspekter.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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