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Överenskommelse om samverkansrutin när barn och unga placeras i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)
Denna överenskommelse reglerar hur socialtjänsten i Sörmlands kommuner och barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Sörmland, ska samverka när barn och unga placeras i
familjehem eller HVB.

Bakgrund till överenskommelsen
Barn och unga som efter beslut av socialnämnd eller domstol placeras för vård utanför det egna
hemmet kan, förutom behov som socialnämnden ansvarar för, även ha behov av insatser från BUP.
En förutsättning för att barnet eller den unge som placeras ska få rätt vård är därför att socialtjänsten
och BUP samverkar då socialtjänsten utreder barn och unga inför placering, under själva
placeringstiden och då placeringen upphör.
Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland beslutade 2017-11-29 att ge Beredningsgrupp Barn i uppdrag
att utse en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till en överenskommelse mellan Landstinget
Sörmland och kommunerna i länet om samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och
socialtjänsten när barn och unga placeras i hem för vård eller boende (HVB). Därefter har uppdraget
utökats till att omfatta även när barn och unga placeras i familjehem. Denna överenskommelse med
tillhörande samverkansrutiner är framtagna inom det uppdraget. Arbetsgruppen har bestått av:
Carina Ranius, verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Sörmland
Cecilia Moore, utvecklingsledare, Forskning och Utveckling i Sörmland
Gabriel Billing, enhetschef, Social omsorg, Nyköpings kommun
Karolina Gilliam, Processägare Barn och Unga, IFO, Eskilstuna kommun
Ola Nordqvist, socialchef, Katrineholms kommun
Representanter för socialtjänsten i de kommuner som inte har ingått i arbetsgruppen har haft tillfälle
att lämna synpunkter under arbetets gång.

Bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om
samverkan vid placeringar
Sedan den 15 april 2017 finns bestämmelser i 5 kap. 1 d § SoL och i 16 kap. 3 § HSL om att kommuner
och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete avseende barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet. Överenskommelserna ska stärka samverkan mellan kommuner och
landsting och därigenom bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för placerade barn
och unga. Överenskommelserna ska klargöra ansvarsfördelning och bör även avse samverkan och
ansvarsfördelning inför placering och inför att vården ska avslutas.1

Vid placeringar i familjehem eller vid HVB
När socialtjänsten placerar ett barn eller en ungdom i familjehem eller HVB, kan det vara frågan om
barn eller ungdomar som har komplexa vårdbehov. Det är socialnämnden eller domstolen som fattar
beslut om placeringen, medan det är hälso- och sjukvården, i det här fallet BUP, som ansvarar för
eventuella barnpsykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingar av barn och ungdomar. En
väl fungerande samverkan mellan socialtjänst och BUP ökar förutsättningarna för en god kvalitet på
den vård som barnet eller ungdomen är i behov av.

1

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, prop 2016/17:59.
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Finansiering
Kommunen ansvarar för, beslutar om och finansierar boendet och alla sociala insatser som
barnet/ungdomen behöver. Landstinget ansvarar för, beslutar om och finansierar de hälso- och
sjukvårdsinsatser som barnet/ungdomen behöver.

Avvikelser från överenskommelsen
Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om det inte går att hitta en
lösning tas problemet upp i aktuell arbetsgrupp barn. I tredje hand och vid stora principiella frågor
tas problemet upp i Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland.

Revidering av överenskommelsen
Ett år efter det att överenskommelsen träder i kraft, ska socialtjänstens och barn- och
ungdomspsykiatrins erfarenheter tillvaratas och utgöra grund för eventuella revideringar.
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SAMVERKANSRUTIN
Denna samverkansrutin gäller mellan socialtjänsten och BUP när barn och unga placeras för vård i
familjehem eller vid HVB. Syftet är att säkerställa att de barn och unga som placeras i familjehem
eller HVB ska få sina behov av barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning, utredning och behandling
tillgodosedda.

Ansvarsfördelning
Här följer hur socialtjänsten och BUP enligt överenskommelsen ska samverka under socialtjänstens
utredning, inför och under placeringen samt när placeringen ska avslutas.

Under utredningstiden
Socialtjänst (placeringskommun)
- inhämtar vid behov uppgifter till sin utredning
från BUP när barnet/ungdomen har eller har
haft en pågående kontakt med BUP

BUP (Landstinget Sörmland)
- lämnar uppgifter till socialtjänstens utredning

- ringer till BUP för rådgivning vid behov när
barnet/ungdomen inte har kontakt med BUP

- erbjuder telefonrådgivning när det efterfrågas

Om socialtjänsten i samband med en utredning önskar bedömning av BUP, görs detta skriftligt och
med specificerade frågor.2
Om socialtjänsten bedömer att det finns behov av insatser från BUP, ska socialtjänsten skriva en
remiss. Den ska innehålla information om:





barnets symptom
hur länge symptomen har funnits
barnets funktionsnivå i vardagen (i hemmet, i förskola/skola, med kamrater)
övriga uppgifter som kan vara relevanta i det enskilda fallet.

Inför placeringen
Socialtjänst (placeringskommun)
- om socialtjänsten eller den enskilde bedömer
att det finns behov av samverkan och samtycke
finns, kallar socialtjänsten till ett SIP-möte

BUP (Landstinget Sörmland)
- medverkar vid de SIP-möten som
socialtjänsten
kallar till
- om barnet har pågående kontakt med BUP
men placeras i annat län remitteras så snart
som möjligt barnet till aktuell BUP-mottagning.
Till dess barnet/ungdomen har fått en kontakt
med mottagande BUP i annat län, är
remitterande BUP behandlingsansvarig.

2

Om nämnden konsulterar sakkunniga för att få hjälp med bedömningen av ett barns behov, bör en sådan
begäran göras skriftligt och innehålla specificerade frågor om vad nämnden önskar få belyst eller utrett, enligt
SOSFS 2014:6 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga.
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- om socialtjänsten bedömer att det finns behov
av akut barnpsykiatrisk bedömning, kontaktas
BUP

- BUP medverkar till akut barnpsykiatrisk
bedömning. BUP tar ställning till om
bedömningen kan ske per telefon eller vid ett
besök på mottagningen.

Under placeringstiden
Socialtjänst (placeringskommun)
- gemensamt med BUP följa upp pågående
insatser, och det är socialtjänsten som
ansvarar
för att ta initiativ till den gemensamma
uppföljningen

BUP (Landstinget Sörmland)
- gemensamt med socialtjänsten följa upp
pågående insatser gällande de barn/ungdomar
som har pågående kontakt med BUP

- tillhandahålla de BUP- insatser som
barnet/ungdomen är i behov av, antingen
genom att barnet/ungdomen besöker BUP, eller
om BUP bedömer att det är bäst för
barnet/ungdomen, komma till det
familjehem/HVB där barnet är placerat

När placeringen avslutas
Socialtjänst (placeringskommun)
- vid behov initiera BUP-kontakt i den kommun
där barnet/ungdomen fortsättningsvis kommer
att bo

BUP (Landstinget Sörmland)
- gemensamt med socialtjänsten följa upp
pågående insatser

.
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