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Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid
placering av barn och ungdomar i boende utanför det egna
hemmet
Ärendebeskrivning
Överenskommelsen avser barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU). Överenskommelsen gäller socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa samt hälsooch sjukvården (inkl, barnhälsovården och Barn- och ungdomspsykiatrin, BuP) i Jämtlands
län och syftar till att stärka samarbetet mellan verksamheterna vid placering av barn och
unga i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). Överenskommelsen bygger aktuell
lagstiftning samt på riktlinjer i Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning ”Placerade barns
skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar”.1 Överenskommelsens form och innehåll följer
till stora delar JämtBus – länsövergripande överenskommelse avseende samverkan kring
barn och unga i behov av särskilt stöd.
15 april 2017 infördes nya bestämmelser i 5 kap. 1 d § socialtjänstlagen (SoL) (2001:453)
samt 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) om att kommun och landsting
ska ingå överenskommelse om samarbete avseende barn som vårdas utanför det egna
hemmet. Enligt 11 kap. 3a § SoL ska Socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta
Region Jämtland Härjedalen om att ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år, i
anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan
hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet. Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och
unga som vårdas utanför det egna hemmet reglerar Region Jämtland Härjedalens skyldighet
att erbjuda ett barn eller ung person 18-20 år en hälsoundersökning.
Överenskommelsen samt tillhörande riktlinjer ersätter ”Regional samverkan vid
familjehemsplacering – för socialtjänst, skola, elevhälsa och hälso- och sjukvård”, maj 2013
samt ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning inför placering i
familjehem eller Hem för vård eller boende”, december 2013. Information från dessa
dokument har infogats i denna överenskommelse samt i tillhörande riktlinjer. Varje
verksamhet ansvarar för att informera sin personal om innehållet i överenskommelsen och
vid behov genomföra utbildningsinsatser för personal som berörs.

Tjänsteskrivelse

Parter för samverkan är: Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Bräcke kommun,
Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre
kommun, Östersunds kommun samt Jämtlands gymnasieförbund.
Barnarenan beslutade 2018-02-02 att rekommendera Jämtlands läns kommuner och
Region Jämtland Härjedalen att anta överenskommelsen samt tillhörande riktlinjer.

Regiondirektörens förslag
1.

Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering av barn och
ungdomar i boende utanför det egna hemmet samt tillhörande riktlinjer antas

2. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen
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