
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER 

SOCIALTJÄNST OCH 

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI I SÖRMLAND 

VID PLACERING AV BARN OCH 
UNGA I FAMILJEHEM OCH HEM 
FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) 



Bakgrund

 Sedan den 15 april 2017 finns 

bestämmelser i 5 kap. 1 d § SoL och i 16 

kap. 3 § HSL om att kommuner och 

landsting ska ingå överenskommelser om 

samarbete avseende barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet. 



Ramar

Kommunen ansvarar för, beslutar om och 

finansierar boendet och alla sociala insatser 

som barnet/ungdomen behöver. 

Landstinget ansvarar för, beslutar om och 

finansierar de hälso- och sjukvårdsinsatser 

som barnet/ungdomen behöver. 



Under utredningstiden

Socialtjänst (placeringskommun) 

 inhämtar vid behov uppgifter till sin utredning 
från BUP när barnet/ungdomen har eller har 
haft en pågående kontakt med BUP 

 ringer till BUP för rådgivning vid behov när 
barnet/ungdomen inte har kontakt med BUP 

BUP (Landstinget Sörmland)

 lämnar uppgifter till socialtjänstens utredning 

 erbjuder telefonrådgivning när det 
efterfrågas 



Inför placeringen 

Socialtjänst (placeringskommun) 

 om socialtjänsten eller den enskilde bedömer att det 
finns behov av samverkan och samtycke finns, kallar 
socialtjänsten till ett SIP-möte 

 om socialtjänsten bedömer att det finns behov av akut 
barnpsykiatrisk bedömning, kontaktas BUP 



BUP (Landstinget Sörmland) 

 medverkar vid de SIP-möten som socialtjänsten kallar 
till 

 om barnet har pågående kontakt med BUP men placeras 
i annat län remitteras så snart som möjligt barnet till 
aktuell BUP-mottagning. Till dess barnet/ungdomen har 
fått en kontakt med mottagande BUP i annat län, är 
remitterande BUP behandlingsansvarig. 

 BUP medverkar till akut barnpsykiatrisk bedömning. BUP 
tar ställning till om bedömningen kan ske per telefon 
eller vid ett besök på mottagningen. 





Under placeringstiden 

Socialtjänst (placeringskommun) 

 gemensamt med BUP följa upp pågående insatser, och 
det är socialtjänsten som ansvarar för att ta initiativ till 
den gemensamma uppföljningen 

BUP (Landstinget Sörmland) 

 gemensamt med socialtjänsten följa upp pågående 
insatser gällande de barn/ungdomar som har pågående 
kontakt med BUP 

 tillhandahålla de BUP- insatser som barnet/ungdomen 
är i behov av, antingen genom att barnet/ungdomen 
besöker BUP, eller om BUP bedömer att det är bäst för 
barnet/ungdomen, komma till det familjehem/HVB där 
barnet är placerat 



När placeringen avslutas 

Socialtjänst (placeringskommun) 

 vid behov initiera BUP-kontakt i den kommun 

där barnet/ungdomen fortsättningsvis 

kommer att bo 

BUP (Landstinget Sörmland)

 gemensamt med socialtjänsten följa upp 

pågående insatser



Samtliga överenskommelser mellan landsting 
och kommun finns att hitta under landstinget 
Sörmland

Samverkanswebben

https://samverkan.dll.se/for-vardgivare/narvard/avtal-
riktlinjer-och-overenskommelser/

https://samverkan.dll.se/for-vardgivare/narvard/avtal-riktlinjer-och-overenskommelser/

