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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2020-10-05

Dnr SON 2020-909

Social- och omsorgsnämnden

Ungdomshälsa i Östergötland, godkännande av ramavtal
mellan Region Östergötland och Östergötlands
kommuner
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Ramavtal för Ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner 2021-01-01-2022-12-31 godkänns.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att återkomma till
nämnden med förslag till lokal överenskommelse med regionen och
anpassning av verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende
Ungdomsmottagningen.
3. Besluten gäller under förutsättning att övriga parter godkänner Ramavtalet.
Ärende
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att godkänna rubricerade ramavtal
med start den 1 januari 2021.
Av ramavtalet framgår att det övergripande målet är att förebygga fysisk och
psykisk ohälsa i åldersgruppen 13-21 år.
Ramavtalet bygger på ”Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i
Östergötland som godkändes av kommunstyrelsen den 31 mars 2020, § 90 och
gäller 2020-04-01-2023-12-31.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna ramavtal för Ungdomshälsa i
Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner för
tiden 2021-01-01-2022-12-31.
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Nämnden föreslås också ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag
till lokal överenskommelse med regionen och förändrat verksamhetsuppdrag
avseende Ungdomsmottagningen med Leanlink Råd och stöd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, godkännande av ramavtal för Ungdomshälsa i Östergötland.docx
Bilaga Ramavtalet
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Bakgrund
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att godkänna Ramavtal för
ungdomshälsa i Östergötland med start den 1 januari 2021.
Av ramavtalet framgår att det övergripande målet är att förebygga fysisk och
psykisk ohälsa i åldersgruppen 13-21 år.
Ramavtalet bygger på ”Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i
Östergötland som godkändes av kommunstyrelsen den 31 mars 2020, § 90 och
gäller 2020-04-01-2023-12-31. Nuvarande förslag ersätter Ramavtal för
ungdomshälsorna i Östergötland som är förlängt till den 31 december 2020. Nu
aktuellt förslag innehåller följande förändringar mot tidigare Ramavtal:
- Åldersgruppen ändras från 13-25 år till 13-21 år
- Insatser för personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas
- Det tydliggörs att verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala
verktyg
- Det gemensamma namnet ska vara Ungdomshälsa
Ramavtalet ska kompletteras med lokala överenskommelser där parterna
reglerar gemensamt ansvar för verksamheten vad avser:
- Bemanning och ledning
- Samverkan
- Lokaler och drift
- Ekonomisk ansvarsfördelning mellan region och kommun
- Dokumentation och journalföring
- Uppföljning
Det förändrade uppdraget i Ramavtalet vad avser målgrupp innebär också att
förvaltningen behöver se över och anpassa verksamhetsuppdraget till Leanlink
Råd och stöd. Social- och omsorgsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma till nämnden med förslag till lokal överenskommelse med
regionen och förändrat verksamhetsuppdrag avseende Ungdomsmottagningen
med Leanlink Råd och stöd.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Jämställdhet
Förslaget berör både flickor och pojkar.
Uppföljning och utvärdering
Ramavtalet kommer följas upp årligen av ledningsgruppen för vård och omsorg
(LGVO).
Samråd
Samråd har skett med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som
tillstyrker förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt medbestämmandelagen har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Linda Ljungqvist
Christina Björkman, Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

