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Till VästKoms styrelse 

Samverkan för barns och ungas hälsa  
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter 
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger 
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från 
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och 
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av 
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. 
 
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på 
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar. 
 

Bakgrund 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. 
 

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 
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vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  

 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för 
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är 
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns 
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.  
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