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Dnr 2008/35 751

Riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta
behov och fördelning av kostnader vid placering
Bilagor:
NORRBUS förslag till gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och
unga med sammansatta behov.
”Plattform för samverkan mellan barn- och utbildning, individ- och
familjeomsorg och barn- och ungdomspsykiatrin” i Piteå kommun.
Rutiner inom Luleå gymnasieskola på arbetsgång vid diskriminering och
annan kränkande behandling.

Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta
behov och fördelning av kostnaderna vid placering är föremål för en remiss
hos socialnämnder och barn- och utbildningsnämnder i samtliga kommuner i
länet, friskolor, vårdcentraler i länet, verksamheter inom barn- och
vuxenpsykiatrin i länet och regionchefer i primärvård i länet. Riktlinjerna har
behandlats i en länsstyrgrupp 2007-12-10.
Rubricerade riktlinjer är sprungna ur lagbestämmelser fr.o.m. den 1 juli 2003
om skyldighet att samverka i frågor som berör barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa.
År 2006 gjordes på uppdrag av länsstyrgruppen en översyn av vård- och
behandlingsinsatser för barn och ungdomar med psykosocial ohälsa i åldern
10 – 18 år i Norrbottens län. Den visade att medelåldern bland placerade barn
och unga är ca 15 år och att anledningen i många fall beror på sviktande
förmåga hos föräldrar. Detta visade att tidiga insatser för att förstärka
föräldrarnas förmåga och möjlighet att hantera frågor kring barn och unga,
samt förebyggande arbete från alla berörda aktörer i samhället är viktiga för
att förebygga problem.
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Målet med samverkan ska sålunda vara att arbetet leder till att alla barn och
unga har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin familj och vara
kvar i sin grupp/klass som de tillhör.
Representanter från socialtjänsten, skolan, primärvården och barn- och
ungdomspsykiatrin har dessutom haft länsstyrgruppens uppdrag att i en
arbetsgrupp ta fram riktlinjer för samverkan och kostnadsfördelning mellan
respektive aktörer. Sammansatta problem kräver samordning av resurser.
Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhets- och
kostnadsansvar. I de fall lagen inte ger vägledning om ansvarsgränser ska
frågan lösas genom samarbetet och överenskommelser mellan huvudmännen.
Sammanfattningsvis innebär samverkansriktlinjerna kring det enskilda
barnet/ungdomen och dennes familj att aktörerna; skola, Socialtjänst, Barnoch ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin, Primärvården och eventuella andra
aktörer i en gemensam skriftlig genomförandeplan (handlingsplan eller
vårdplan) åskådliggör vad respektive huvudman/aktör svarar för insatser och
därmed förenade kostnader i enlighet med sitt ansvar, samt att uppföljning/utvärdering görs i nätverksmöten.
Riktlinjerna ska bidra till att barn och unga som far illa eller riskerar att fara
illa i tidigt skede får det stöd, vård och behandling som de har behov av.
Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de av arbetsgruppen
framtagna förslag till gemensamma riktlinjerna för samverkan kring barn och
unga då de sammanfaller med de samverkansriktlinjer som
socialförvaltningen och skolan kommit överens om redan tidigare.
Socialförvaltningen är dock kritisk till att arbetsgruppen inte kunnat lägga
fram ett förslag som är gemensamt för kommun och landsting vad gäller
ansvaret för barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk
problematik som vårdas utanför hemmet. Idag har socialförvaltningen i Luleå
och barn- och ungdomspsykiatrin en skriftlig överenskommelse om hur
samverkan ska ske, trots detta är det idag oklart hur kostnaderna ska fördelas i
de fall där både barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten behöver gå in
med stöd.
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Vidare är det förslag som anger hur ev oenighet i frågan om tillämpning av
riktlinjerna avseende verksamhets- och kostnadsansvar som inte kan lösas i
samverkan alltför otydligt för att kunna ge vägledning till de som i basen ska
arbeta med frågorna. Med tanke på att kommunen har det yttersta ansvaret är
risken stor att kommunerna vid oenighet drar det kortaste strået och därmed
blir betalningsansvariga.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Återremittera förslaget om riktlinjer till arbetsgruppen som får i
uppdrag att arbeta fram ett gemensamt förslag till lösning gällande de
ärenden där det föreligger ett gemensamt ansvar för vård,
behandlingskostnader och resultat.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Återremittera förslaget om riktlinjer till arbetsgruppen som får i
uppdrag att arbeta fram ett gemensamt förslag till lösning gällande de
ärenden där det föreligger ett gemensamt ansvar för vård,
behandlingskostnader och resultat.

_____

Beslutsexpediering
Kommunförbundet Norrbotten, Att. Marja-Leena Komulainen, Box 947, 971 28
Luleå; Verksamhetschefer, enhetschefer stab
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