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Bakgrund
Partssamverkan för Barn & Unga följer den organisatoriska strukturen för Vårdsamverkan
Skaraborg och sorterar under Samverkansgrupp Barn & Unga. Utifrån det delregionala
uppdraget ska det inom varje kommun finns en lokal samverkan som, nära invånarna,
arbetar utifrån de lokala förutsättningarna.
Arbetet riktar sig till barn och unga med behov av samordnade insatser från våra
verksamheter för att de ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor.

Partssamverkan, mål och syfte
Syftet är att nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter.
Målet är att barn, unga och föräldrar skall uppleva hälsa- vård- och omsorgsinsatser som
en helhet, utan gränser.
Arbetet ska utgå från nedanstående:
• Samsyn, samverkan och samarbete
• Hälsa- vård och omsorg där vi ger rätt insats, i rätt tid, på rätt nivå
• Ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt
• Vi lär av varandra för att utveckla våra organisationer
En grundförutsättning för att uppnå detta är att utveckla tillit och förståelse för
varandra.
Inom varje kommunalt, geografiskt område är den lokala samverkan mellan parterna
avgörande för barn och unga och dess familjer ska få möjlighet till ett samordnat stöd på
rätt nivå.

Uppdrag
-

Möjliggöra, underlätta och utveckla arbetet med SIP
Kartlägga och utveckla det lokala föräldraskapsstödet
Utveckla den lokala samverkan så att tidiga samordnade insatser kan ges
Verka för ett förebyggande och främjande arbete för barn och ungas hälsa och
utveckling
Identifiera systemfel och avvikelser som berör samverkansfrågor och lyfta dem till
samverkansgruppen Barn & Unga
Arbeta för en gemensam kompetenshöjning genom att lära känna varandras
uppdrag och verksamheter

Stödjande dokument för samverkan










FN´s barnkonvention
Hälso- och sjukvårdsavtalet
Kraftsamling fullföljda studier
Ny regional överenskommelse som ersätter
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet
Överenskommelse om samverkan om barn och unga i behov av samordnade
insatser och tvärprofessionell kompetens från Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Regional handlingsplan psykisk hälsa
Strategisk plan för Vårdsamverkan Skaraborg
Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, stöd och behandling
för personer i åldern 13-29 år (SKL)

Representanter i Partssamverkan
Gruppens sammansättning ska möjliggöra en god, konstruktiv och förtroendefull dialog
som genererar gemensamma aktiva åtgärder till nytta för kommunens barn och unga och
dess familjer.
Obligatoriskt representantskap med samverkansmandat (chefsbefattning) från;
 Primärvård, vårdcentral
 Regionhälsan, ungdomsmottagning/mödravård
 Skola, förskola
 Elevhälsa
 Socialtjänst
 Folkhälsoenhet
Till gruppen utses en namngiven och särskilt utsedd kontaktperson från BUP, BUM och
Barnhabiliteringen som ingår i gruppen och förväntas delta fysiskt alternativt via Skype
två gånger per år samt vid särskilda behov.
I övrigt är gruppens sammansättning fri att formas efter lokala behov och förutsättningar
med målet att följa uppdragshandlingen.

Arbetsformer
Gruppen utser en samverkanskoordinator som sammankallar och leder mötena. Denna
uppgift roterar mellan de olika verksamhetsrepresentanterna vartannat år, alternativt
efter gruppens överenskommelse.
Samverkanskoordinatorn är LSG´s kontaktperson till Samverkansgruppen och dess
processtöd.

Mötesfrekvens
För att uppfylla mål och uppdrag ska gruppen träffas minst 4 gånger per år.

Antagen uppdragshandling
Uppdragshandling formellt antagen av samverkansgruppen för Barn & Unga 191017
Namnbyte efter beslut i styrgrupp 200513

