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VITS
Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan
Kommun och Region i samverkan

Bakgrund och syfte
VITS-grupp är ett professionellt forum för samverkan där kommun och region finns
representerad. Barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en aktör
samtidigt, ska erbjudas detta tidigt och i en tydlig samverkan mellan aktörerna. I VITSgruppen kan insatserna kring ett barn eller en ungdom tas upp till en gemensam diskussion,
se vidare under rubriken Samtycke. VITS-gruppen är också ett forum för konsultation och
kunskapsutbyte för verksamheterna som ingår. Inom varje VITS-grupp ska det finnas lokalt
anpassade rutiner för hur VITS-gruppen når även privata aktörer, i syfte att konsultation
och kunskapsutbyte är en möjlighet kring alla barn där det finns behov av detta.

Lokala bestämmelser:
I Flens kommun erbjuds både förskola och skola möjlighet till VITS.
VITS - Förskola omfattar barn till och med vårterminen före barnets skolstart.
VITS - Skola omfattar barn från och med den hösttermin då barnet börjar grundskola eller
motsvarande till och med den vårtermin då barnet lämnar årskurs 9.

Samtycke
Den som vill aktualisera ett ärende för diskussion i VITS ska i förväg ha fått
vårdnadshavarnas samtycke till detta. Barnets samtycke ska också inhämtas, utifrån ålder
och mognad.

Samordnad individuell plan (SIP)
När flera verksamheter bidrar med insatser till ett barn/en ungdom och dennes närstående,
och dessa behöver samordnas, ska insatser planeras tillsammans med den/de som berörs.
Insatserna i planen ska samordnas och en tydlig ansvarsfördelning ska finnas. Samordnad
individuell plan (SIP) är ett verktyg för detta. Behovet av en SIP kan uppmärksammas och
initieras under ett VITS-möte.

Verksamheter och representanter i VITS-grupperna
Samtliga verksamheter utser lokalt fasta representanter inom valfri profession. Ordförande i
VITS är enhetschef för Barn- och elevhälsan. Ordförande har till uppgift att bjuda in till mötet
och att bestämma var mötet ska äga rum.
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Följandeaktörer skafinnasrepresenteradenär det är VITSför förskolan:

Följandeaktörer skafinnasrepresenteradenär det är VITSför skolan:

Vid behovkan ytterligare personerbjudasin till respektiveVITS-grupp.

Mötesfrekvens
RespektiveVITS-grupp bestämmerutifrån lokal behovhur mångamöten som skaägarum.
Videokonferenskan användasför att öka möjlighetenatt delta.

Anmälningar till VITS-gruppen
Anmälningarskagörastill respektiveVITS-gruppsordförande.I Flenskommun har
enhetschefendelegeratuppgiften till administratörEvaWikström.Alla aktörer anmäler
aktuellaärendeni behovav samverkanminst en veckainnan mötesdatum.

