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Revidering av Västbus riktlinjer
Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa
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
Bakgrund
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social
problematik antogs i Västra Götalandsregionen 2005. Arbetet initierades med anledning av
förändrat huvudmannaskap vid institutionsplaceringar av barn och ungdomar med
sammansatt problematik. Det fanns då ett behov av gemensamma rutiner för samverkan
kring målgruppen.
Efter lagändring kring samverkan 2010 påbörjades en revidering av riktlinjerna som antogs
2012. I samband med revideringen arbetades även Riktlinjer för familjehemsplacerade barn &
unga samt Råd och stöd för allsidig elevutredning fram.
Det nya förslaget har tagits fram av en partsammansatt arbetsgrupp bestående av
representanter från de fyra kommunalförbunden, Koncernkontoret inom Västra
Götalandsregionen, Närhälsan samt brukarföreningen NSPiG.
Innehåll
Flera förändringar har skett. Det gäller dels hur dokumentet är utformat och i dels
innehållsmässigt. Syftet var att tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhöll sig till andra avtal och
överenskommelser, modernisera och anpassa skrivningar i riktlinjen till en praktisk
verklighet 2018 och renodla innehållet i riktlinjerna vilket nu innebär att Överenskommelsen
istället innehåller bilagor med förtydligande kring delar.

Sammanfattning av förändringarna
Beskrivs i Sammanfattning av förslag till förändringar i Västbus riklinjer - PM 2018-04-11.
Remissomgång
Som ett led i beredningen önskas synpunkter på förslaget till gemensam ”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”
Länets 49 kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnderna, Styrelsen för beställd primärvård
samt berörda sektorsråd inom VGR ges härmed tillfälle att inkomma med synpunkter på
bifogat förslag till ”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”
Synpunkter på överenskommelsen önskas senast den 31 augusti.
Svaren på remissen kommer att behandlas av arbetsgruppen.
Frågor kring underlaget eller om svarstiden besvaras av;
Jessica Ek, processledare VästKom, tel: 0500-49 72 07 e-post: jessica.ek@skaraborg.se
Ulrika Söderlund, VGR, tel: 0725-42 42 39, e-post: ulrika.soderlund@vgregion.se

Det politiska samrådsorganet (SRO) överlämnar remissen till berörda instanser inom
kommuner i länet och inom Västra Götalandsregionen för synpunkter. Efter svarstiden tar
SRO ställning till en slutlig version utifrån inkomna synpunkter. Därefter övergår ärendet i
respektive huvudmans berednings- och beslutsprocess.
Länk till mall för att lämna remissvar
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