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Svar på remiss angående ”Överenskommelse om
samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från
kommunen och Västra Götalandsregionen, 2019-2020”.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att yttra sig kring remissen genom dokumentet ” Svar på
remiss överenskommelse om samverkan om barn och unga 0 - 20 år i behov av samordnade
insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och VGR 2019-2020”.

Sammanfattning
Den 12 juni inkom remiss innehållande förslag på revidering av Västbusriktlinjer till från
samrådsorganet (SRO) till kommunen. Samrådsorganet önskar få in synpunkter på förslaget
senast den 31 oktober.
Internt i kommunen fördelades ärendet till samtliga berörda nämnder. En arbetsgrupp med
representanter från förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag på remissvar.
Förslaget till remissvar innehåller en rad synpunkter, både på innehåll och på formuleringar.
De generella synpunkter som lyfts fram i förslag till remissvar är framförallt att
överenskommelsen är otydligt utformad och att det därmed är svårt att tolka vad som menas
med stora delar av innehållet.
Kommunen tolkar överenskommelsens syfte som ett försök att stärka förutsättningarna för
och sätta större fokus på förebyggande och tidiga insatser, om så är fallet ställer sig
kommunen i positiv till det. Då det finns en otydlighet i om det är intentionen bör avsikten
förtydligas i alla delar av överenskommelsen. Utöver dessa synpunkter är det enligt förslaget
på remissvar även kommunens uppfattning att överenskommelsen innehåller termer och
begrepp som inte används eller är applicerbara i det kommunala sammanhanget.
Överenskommelsen behöver omarbetas i det avseendet.
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Ärendebeskrivning
Västbusarbetet formaliserades i samband med att de första riktlinjerna för barn och unga
med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social problematik antogs under 2005, dessa
reviderades 2012. Ett förslag på revidering av nuvarande riktlinjer har tagits fram av en
partsammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra kommunalförbunden i
regionen, Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan samt
brukarföreningen NSPiG. Förslaget har sedan skickats ut på remiss till kommunerna och
regionen via Samrådsorganet (SRO).
Samrådsorganet (SRO) består av politiker från Västra Götalandsregionen. VästKom har i
uppdrag att hantera samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna inom området hälso- och sjukvård samt socialtjänst och vård och omsorg.
Inom kommunen har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp satts samman för att utforma
ett förslag på kommungemensamt svar på remissen. Arbetsgruppen har bestått av
representanter från Barn och Skola, Social och Arbetsmarknad, Utbildning samt Vård och
Omsorg.
Förslaget på överenskommelse innehåller flertalet förändringar både vad gäller hur
dokumentet är utformat och till sitt innehåll. Ambitionen har enligt remissunderlaget varit
att tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhåller sig till andra avtal och överenskommelser, att
uppdatera och anpassa skrivningar i riktlinjen till nuvarande förhållanden samt att renodla
innehållet i riktlinjerna.
Sammanfattningsvis upplever arbetsgruppen att innehållet i överenskommelsen är otydligt
utformat och att det är svårt att tolka vad som menas med stora delar av innehållet. Det är
också svårt att förstå vad som är syftet med delar av skrivningarna. Arbetsgruppen upplever
att man genom överenskommelsen vill stärka förutsättningarna för och större fokus på
förebyggande och tidiga insatser, något som i så fall bör ses som positivt. Dock behöver detta
i så fall förtydligas i alla delar. Överenskommelsen innehåller termer och begrepp som inte är
applicerbara i den kommunala kontexten, så som t.ex. vårdnivåer. Språket i förslaget på
överenskommelse bör ses över för att säkerställa att alla parter förstår vad som menas med
innehållet och text som lämnar ett stort tolkningsutrymme bör minimeras.
Utöver dessa generella synpunkter har arbetsgruppen ytterligare synpunkter både gällande
innehåll och formuleringar. Samtliga synpunkter redovisas i ” Svar på remiss
överenskommelse om samverkan om barn och unga 0 - 20 år i behov av samordnade insatser
och tvärprofessionell kompetens från kommun och VGR 2019-2020”.

Beslutet ska skickas till
Biträdande barn- och elevhälsochef

