
a
-)

Underlag för upphandlingsbeslut gällande:

Upphandling drift och underhåll av järnvägsanläggning

Köpings kommun har genom denna upphandling upphandlat ramavtal för drift och underhåll av
kommunens järnvägsanläggning belägen i Köpings hamn.
Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2019-06-01 med en avtalstid om 4 år
från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
föregående uppsägning.
Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3)

månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en förenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.

Projektorganisation

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation
för denna upphandling. Organisationen består av representanter för Köpings kommun och
Västra Mä lardalens Kommunalförbund.

Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna
anbud.

Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång2OL9-O3-27 hade tre (3) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av avropssvar
Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka
uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

KVALIFICERINGFAS

Steg 1: Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU

13 kap L, 2 och 35 uppfylls.

Steg 2: Prövning att lämnat anbud är komplett och att kvalificeringskrav på

anbudsgivare uppfylls samt samtliga "ska-krav" uppfylls.

UTV¡IRDERINGFAS

Steg 3: Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta
det anbud vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris



1. Kvalificering av anbudsgivare

I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och
avgifter samt även kontroll av anbudsgivarens ekonomiska ställning och stabilitet.

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 2.

2.Prövning av anbud
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett och att samtliga ska-krav uppfylls

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 3.

3.Utvärdering av anbud

I detta steg utvärderades kvarstående anbud.

Anbudet vilket var ekonomiskt mest fördelaktiga med grunden pris hade lämnats av
anbudsgivare nr 3.

Slutresultat
Efter utvärdering av anbud visade det sig att det av anbudsgivare nr 3 inlämnade anbudet var
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Detaljerat utvärderingsresultat återfinns i Bilaga 1

Förslag till beslut
Projektorga n isationen föreslå r kom m unstyre lsen att besl uta :

att antaga, anbudsgivare nr 3, som entreprenör av ramavtal drift och underhåll av
järnvägsanläggning.

att Tekniske chefen får teckna avtal med antagen entreprenör

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad.

Christer Nordling
Teknisk chef
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lnför Lagen 0m valfrihet [L0Vl i Köpings kommun

Lagen om valfrihetssystem II-OVJ nar nu funnits i t¡o år för att öka valfriheten, mångfalden och kvali-

tén inom den kommunala vård- och omsorgeh.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting [SflJ nar 160 kommuner infört L0V. Det innebär att 75% av

Sveriges befolkning bor i kommuner som infört L0V. Ytterligare 21 kommuner har beslutat men ännu

inte börjat tillämpa detta valfrihetssystem.

Det är framförallt inom den kommunala hemtjänsten som LOV tillämpas, men även inom verksam-

hetsområden som särskilt boende för äldre, daglig verksamhet för äldre, mat-L0V för äldre, daglig

verksamhet inom LSS och avlösarservice inom LSS..

Genom LOV konkurrensutsätter kommunen delar av sin egen verksamhet genom att övedåta till bru-

karen att själv välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. De som vill bli godkända som

Lgverantör/UtföfAfe i elt vOffriheþ$ystem måste kqnna visa att dg uppfylle¡ kraven som kommunen

ställt upp. Alla utförare som blir godkända kan användas av dem som har rätt till insatsen i valfrihets-

systemet. Syftet är att öka kvalitén och ge människor inflytande över den omsorg de får. Respekten

för individens sjålvbestämmanderätt finns också angiven socialtjänstlagen.

Det handlar både om kvalitet och respekt att låta den som har behov av t ex hemtjänst, inom ramen

för kommunens målstyrda behovsbedömning, få välja vad man behöver hjälp med och samtidigt

kunna välja vilken utförare som ska tillhandahålla tjänsten. Det är rimligt att själv få avgöra vem man

vill släppa innanför dörren till det egna hemmet. Därmed ges också möjligheter att byta utfÖrare om

man inte skulle vara nöjd, vilket sätter fokus på kvalitén.

Det är inte enbart vardtagarna själva som vinner på L0V-reformen genom ökad valfrihet och flexibili-

tet. Det ger samtid¡gt möjligheter för fler entreprenörer att starta, driva och utveckla välfärdsföretag

i kommunen och i dess närområde. Det ger anställda fler arbetsgivare att välja mellan vilket är posi-

tivt.

När en kommun upphandlar tjänster handlar det om vad man ger och vad man får, om pris och kvali-

tet. Att göra en kvalificerad awågning mellan pris och kvalitet är inte alltid så lätt att göra och det vi-

sar sig att det oftast är den som kan erbjuda det lägsta priset som till slut vinner upphandlingar. Men

till skillnad från Lagen om offentlig upphandling ILOUJ går det inte inom LOV att konkurrera om priset,

Det är enbart den kvalitet som kan erbjudas som det går att konkurrera om. I LOV år nämligen priset

fastställt pa förhand utifrån kommunens egna kalkyler baserade på den egna verksamheten.

Enligt lag ska det vara lika ersättn¡ng oavsett om det är i kommunens egen regi eller i form av privat-

eller idéburen utförare.

ñtARoDrÂþ
POLITü(



Vivill öka valfriheten, mångfalden och kvalitén ivår kommun. Att infÖra lagen om valfrihetsystem är

en viktig kvalitetsfråga som också ökar Köpings attraktivitet för köpingsborna och fÖr dem som över-

väger att flytta hit.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

Att Köpings kommun snarast möjligt utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem ILOVJ

vid upphandling av välfärdstjänster med syfte att under 2020 införa LOV inom den kommunala

vård och omsorgen.

Köping den 14 mars 2019

wrN,t*W\(

Anna-Carin Ragnarsson IKDJ Jenny n [C]
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Rådhuset
Stora Torget

Telefon
o22'l-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
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BíTaga 1.

Beskrivning av verksamheten.

Att till Köpings kommun få tillgång till en inomhushall med 6 boulebanor som täcker

tävlings och tränings möjligheter för iförsta hand boule men även andra föreningar

typ luftgevär, yxkastning dragkamp mm.

Huvud organisatör Köpings kommun och Pro Köping.

Hallplacering Kolsva (gamla bruket)

I Köpings kommun finns det under sommarhalvåret ett stort antal boulespelar. Till

befolknings antalet så har Kolsva boulegäng den största gruppen av aktiva. Vi ser

även en stor potential ökning av spelare då vi kommer att försöka få Malmaskolans

elever att bli intresserade. I nuläget har vi redan en aktivitet med Malmaskolan och

det är sista veckan eleverna går i skolan före sommarlovet, då ordnar vi aktiviteter

för eleverna med boulespel. Vi ser en möjlighet att utöka den samverkan med en

innomhushall på deras friluftdagar och andra lov. Vi står givetvis med instuktörer för

elevernas spelande. Yxkastning är en aktivitet som pågår innomhus i Kolsva.

Undertecknad har varit i kontakt med ordförande Kenneth Nordberg och de är

mycket intreserade med en gemensam inomhushallför boule och yxkastning med

tanke på bla samverkan med Malmaskolan. Med en inomhushall är vi säkra på att

andra föreningar i Köpings kommun ser en möjlighet till samverkan med oss

boulespelare. Den överblicken av intresserade föreningar har kommunens

handläggare för föreningsverksamhet en god överblick över.

Boule tillhör riksorganisation för godkända idrottsverksamheter i Sverige och vi

kommer givetvis att söka bidrag för vår verksamhet från bl a ldrottslyftets sisu fond

Egeninsatsen består i att göra reklam och att marknadsföra boulen i Köpings

kommun

Drift och underhåll. Pro deltagarna sköter banorna och städning av biutrymmena typ

lager, kök och toalett

Vid pennan. Pertti Rousu

1
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Datum

2019-03-28

sAN $ 2e
Au$50 Dnr SAN 2019125

Överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och

läkarundersökning för barn och unga som placeras utanfär hemmet samt

tillhörande rutiner

Kommunerna i Västmanland och Region Västmanland har sedan maj 2015 en

länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin. Från den 15 april 2017 är

det lagstad gat aft socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ingå en

överenskommelse om samarbete ftir barn och unga som vårdas utanför det egna

hemmet. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive parts ansvar

för barn och ungas hälsa i samband med att socialnämnden beslutar att barn och

unga ska placeras för vård utanfür hemmet, och den gäller ftir barn och unga från

0 år till 20 är.

Strategisk regional beredning beslutade på sammanträde 2018-06-08 att

rekommendera regionstyrelsen och länets respektive kommuner att godkänna och

teckna överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och

läkarundersökning ftir barn och unga som placeras utanftir hemmet samt

tillhörande rutiner.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att anta Overenskommelse om hcilsoundersölrning,

tandhcilsoundersölcning och lcikarundersölcningfr;r barn och unga som placerøs

utønför hemmet mellan Region Västmanland och Köpings kommun.

Exp. till Kommunstyrelsen
Diariet

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande

töu
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2018-08-29

Att

Organ

Plats

Tidpunkt

Ann Tjernberg
Susanne Holmsten

Regionstyrelsen

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Onsdagen den 29 augusti 20L8

S 216 överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för
barn och unga som placeras utanför hemmet samt tillhörande rutiner
RV181062

Sdmmdnfattning

Strategisk regional beredning beslutade 201-8-06-08 5 39 att rekommendera region-

styrelsen och länets respektive kommuner att godkänna och teckna överenskommel-
se om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn

och unga som placeras utanför hemmet samt tillhörande rutiner.

Beskrivning av ärendet
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland har sedan maj 2015 en läns-

gemensam överenskommelse och samverkansrutin: Läkarundersökning, bedömning
av tandhälsa samt former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i sam-
band med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). Från

den 15 april2OIT är det lagstadgat att socialtjänsten (SoL 5 kap. 1 d 5) och hälso- och

sjukvården (HSL L6 kap. 3 5) ska ingå en överenskommelse om samarbete för barn

och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Målgruppen har vidgats till att även

omfatta unga vuxna till och med 20 år.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive parts ansvar för barn och
ungas hälsa i samband med att socialnämnden beslutar att barn och unga ska

placeras för vård utanför hemmet. överenskommelsen omfattar följande områden:

o Hälsoundersökning enligt 1-1 kap. 3 a 5 socialtjänstlagen (SoL) och Lag om
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
enligt 15

¡ Undersökning av tandhälsan eftersom en hälsoundersökning även ska omfatta
tandhälsa n ( Prop. 2O16/ 17 :59l,

¡ Läkarundersökning enligt 32 5 LVU

o Former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin

överenskommelsen gäller för barn och unga från och med 0 år till och med 20 år som
placeras utanför hemmet.

Parter är Region Västmanland och varje enskild kommun i Västmanlands län. För

Region Västmanland innebär förslaget ingen tillkommande kostnad.
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Paragrafens slut

2018-08-29

Bakgrund

Forskningsstudiervisar att barn och unga som växer upp isamhällsvård har sämre
fysisk hälsa, inklusive tandhälsa, och psykisk hälsa än barn i allmänhet. Detta gäller

både under placeringstiden och senare i livet. Forskningen visar också att barn och

unga i samhällsvård många gånger har brister i vaccinationsskydd, sämre tandhälsa

och att de inte har tagit del av kontrollerna inom barn- och elevhälsovård i samma

utsträckning som andra barn. Utifrån det aktuella kunskapsläget kan barn och unga

som placeras utanför hemmet betraktas som en högriskgrupp för framtida hälso-
problem. Tidiga och samordnade insatser är därför av mycket stor vikt.

Syftet med att låta barn och unga genomgå en hälsoundersökning är att upptäcka

aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov som barnet kan ha.

Hälsoundersökningen ska ge underlag för åtgärder och fortsatt uppföljning. Vad som
framkommer vid undersökningen ska ge barnets nya omsorgspersoner (familjehems-

föräldrar, personal på HVB eller Statens institutionsstyrelse och så vidare) en ökad
möjlighet att hjälpa barnet till en bättre hälsa. Syftet är också att barnet/den unga

ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan social-
nämndens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. överenskommelsen är ett
komplement till lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Regionstyrelsens beslut

1. RegionVästmanland godkänneröverenskommelse om hälsoundersökning,

tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga som
placeras utanför hemmet samt tillhörande rutiner.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-09-10

Denise Norström
Ordförande

Helena Hagberg
J usterare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla

2018-09-10 intygas:

Christina Ersson

Rätt utdraget intygas 2018-09-L3

Christina Ersson
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Överenskom melse om hä lsou ndersökn ing,

tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn

och unga som placeras utanför hemmet. Tillhörande
rutiner ¡b¡laga.

överenskommelsen gäller från 2018-05-21

_"_g
Västmanland Respektive kom m u n logotyp

Denise Norström
Regionstyrelsens ordföra nde

Region Västmanland
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Overenskommelse

L. lnledning och bakgrund

lnledning
Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands l¿in beslutade den 15 maj 20t5 att
anta en länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin: Lciknrundersol*ting,

bedömning av tandhcilsa samt þrmer for samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i
samband med att barn placeras i familjehem eller hem for vård eller boende (HVB). 'lr{:ed

anledning av ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen föreslås den tidigare
överenskommelsen ersättas med ftireliggande överenskommelse.

Chefsforum framftirde, vid möte i december 2017, önskemål om att överenskommelsen och
rutinerna skulle skiljas åt då beslut om överenskommelser är en fråga ftir den politiska nivån,
medan rutiner lämpligen beslutas av ansvariga chefer.

Syftet med överenskommelsen och rutinerna är aft tydliggöra parternas ansvarsområden ftir
bam och ungas hälsa i samband med att socialnämnden beslutar att barn och unga ska
placeras ftir vård utanftir hemmet. Överenskommelsen och rutinema omfattar barn och unga i
åldern
0-20 åff.

Cecilia Öhrn, regional utvecklingsledare für den sociala barn- och ungdomsvarden (2016-
2017) har, i dialog med en arbetsgrupp, reviderat den ursprungliga överenskommelsen utifrån
den ändrade lagstiftningen och de revideringar av utredningsmodellen BBIC (Barns behov i
centrum) som gjorts av Socialstyrelsen.

Arbetsgruppen har bestått av:

o Peter Jotorp, verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus

Västerås, Region Västmanland
. Eva Sandberg, bedömningstandläkare, Tandvårdsenheten och Vårdvalsenheten, Region

Västmanland
o Margit Farkas, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Västmanland
. Gunilla [4/estberg, myndighetschef, Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad

o Sara Alverås, enhetschef, Surahammars kommun
o Cecilia Ohrn, regional utvecklingsledare Region Västmanland
c Susanne Holmsten, utvecklingsstrateg, Region Västmanland

Utvecklingsstrateg Susanne Holmsten har delat texten i två delar utifrån chefsforums

önskemål om att överenskommelsen och den praktiska tillämpningen skulle skiljas åt. I
samband med det har viss bearbetning av texten gjorts.
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Bakgrund
Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av bamets grundläggande rättigheter,

enligt FN:s konvention om barns rättigheter. Sedan den 1 januari 2013 är socialtjänstens
ansvar för de placerade barnens/ungas hälsa ftirtydligat i SoL. Enligt 6 kap. 7 $ SoL ska

socialtjänsten verka for att barn/unga som åir placerade utanfür hemmet får den hälso- och
sjukvård de behöver. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att samverka med socialtjänsten
kring barn/unga som far illa eller riskerar att fara illa (2 f $ HSL och 6 kap.5 $ PSL).

Flera forskningsstudier visar att barn och unga som är füremål för samhällsvard har sämre

fusisk hälsa, tandhälsa, och psykisk hälsa åin barn i allmänhet. Det gäller både under

placeringstiden och senare i livet. Studier visar också aftbam och unga i samhällsvård många

gånger inte har tagit del av barnhälsovård och elevhälsovård. Barn i samhällsvård har

(generellt sett) brister i vaccinationsskydd och sämre tandhälsa än barn i allmänhet. Utifrån
det aktuella kunskapsläget bör bam och unga som placeras utanftir hemmet betraktas som en

högriskgrupp vad gäller framtida hälsoproblem. Tidiga och samordnade insatser är därftir av

mycket stor vikt (Prop. 2016117:59).

Från och med den 15 april 2017 är det lagstadgatatt socialtjänsten (SoL kap.5, 1 d $) och

hälso- och sjukvården (HSL kap. 16 kap 3 $) ska ingå en överenskommelse om samarbete flor

barn och unga som vardas utanför det egna hemmet.

2. överenskommelse mellan reg¡on Västmanland och länets
kom m u ner

Syftet med överenskom melsen
Syftet med denna överenskommelse är att se till att barn och unga får möjlighet att genomgå

en hälso- eller läkarundersökning inftir placering utanfür hemmet.

Hälsoundersökningen ska göras ftir att upptäcka aktuella och tidigare försummade hälso- och

sjukvårdsbehov hos barnet. Hälso- och läkarundersökningarna ska ge underlag ffir åtgärder

och fortsatt uppftljning. Det som framkommer genom undersökningarna ska ge bamets nya

omsorgspersoner (familjehemsfüräldrar, personal på HVB eller SiS o.s.v.) en ökad möjlighet

att hjälpa bamet till en bättre hälsa (Prop.2016117:59). Syftet är vidare att det enskilda bamet

eller ungdomen ska ffi vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan

socialnämndens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Överenskommelsen är ett komplement till lagstiftningen och Socialstyrelsens floreskrifter och

allmänna råd.

Några viktiga begrepp
Hälsoundersökning är det begrepp som används i socialtjänstlagen, i hälso- och
sjukvårdslagen, tandvårdslagen och i lagen om hälsoundersökningar av vård och unga utanfür
det egna hemmet. Läkarundersökning är det begrepp som används i Lag med särskilda
beståimmelser om vård och unga (LVU)t. E r läkarundersökning enligt LVU är inte lika
omfattande som en hälsoundersökning. En läkarundersökning enligt LVU bör därñr
kompletteras med en
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hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska omfatta både den fysiska och psykiska hälsan
liksom tandhälsan, i enlighet med lagstiftningen och denna överenskommelse.

överenskom melsens omfattn¡ng
Överenskommelsen omfattar följ ande områden:

o Hälsoundersökning enligt 11 kap. 3 a $ Socialtjänstlagen (SoL) 2 och Lag om

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanfür det egna hemmet enligt I $.3

o Undersökning av tandhälsan eftersom en hälsoundersökning även ska omfatta
tandhälsan (Prop. 201 6l 17 :59).

o Läkarundersökning enligt 32 $ LVU4.
o Former ftir samarbete med bam- och ungdomspsykiatrin.

Överenskommelsen gäller ftir barn och unga 0-20 âr, det vill säga från och med 0 år till och
med 20 år, som vårdas eller ska vårdas utanftir hemmet.

(Överenskommelsen och samverkansrutinerna omfattar inte de fall då läkarundersökning
genomfürs p.g.a. att socialtjänsten gjort en polisanmälan om misstanke om brott mot barn.)

Parter
Parter är Region Västmanland och varje enskild kommun i Västmanlands län.

överenskommelsen ska göras känd av huvudmännen
Varje huvudman har ansvar ftir att denna överenskommelse blir känd av all berörd personal
hos huvudmannen.

Överenskommelsen gäller från att den är beslutad
Denna överenskommelse med tillhörande rutiner gäller från att den är beslutad.

För ändringaî av överenskommelsen krävs beslut av ansvariga politiker på både regional och
kommunal nivå.

För ändringar av rutinerna krävs beslut av ansvariga chefer från både regionen och
kommunerna i samarbetsorganet Chefsforum.

Uppftiljning av överenskommelsen ska ske ett år efter att den trätt i kraft. Ansvarig är en av
utvecklingsstrategerna inom verksamheten Social välftird och skola.

' I I kap 3 a $ Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung
person i åldern 18-20 är, i anslutning till att vård utanfiir det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan
hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanftir det
egna hemmet. Løg (2017:210).

3 1 $ Landstinget ska, utöver vad som foljer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanftir det egna
hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år inleds.
a Läkarundersökning ska, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör en ansökan om
vård enligt lagen med särskilda beståimmelser om vård av unga (LVU). Enligt LVU für socialnämnden besluta
om att läkarundersökning av den unge ska ske samt utse läkare for undersökningen.
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Huvudmännens ansvar

Socialtjänsten ska inhämta information
Samtliga kommuner i Västmanland har ordinarie licens ftir utredningsmodellen: Barns behov

i centrum (BBIC)5, vilket innebär att BBIC används när socialtjänsten utreder barn och ungas

behov av stöd och skydd och vid de tillfÌillen då barn och unga placeras utanftir hemmet.

Socialstyrelsen har tagit fram stöddokument ftir tvärprofessionellt samarbete mellan
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Dokumentationsstödet i BBIC tillhandahåller en struktur für hur konsultationen kring barnets

hälsa kan genomftiras. Det åir socialtjänstens ansvar att se till att hälso- och sjukvården far
information om BBIC samt att se till att den skriftliga återkopplingen från hälso- och

tandvårdsundersökningen ftiljer BBIC:s frågeställningar.

När socialtjänsten inleder utredning om ett barn eller en ung individs situation och det finns
oro ftir barnets/den unga individens hälsa ska socialsekreteraren inhåimta journalkopior och

uppgifter om barnets/den ungas hälsa från den vårdcentral dar bametlden unga är listad,

barnhälsovården (BVC) eller elevhälsans medicinska del. Socialsekreteraren ska kontakta

BVC-sköterska eller skolsköterska och begära in uppgifter om barnet/den unga utifrån BBIC:s
konsultationsdokument.

För att Ë information om barnets/den ungas tandhälsa ska socialsekreteraren kontakta
tandvården och begåira in uppgifter om barnet/den unga utifrån BBIC:s
konsultationsdokument.

Hälsoundersökn¡ng
Som nämnts tidigare är hälsoundersökning av barn och unga som placeras utanfür hemmet
reglerad i lag sedan 15 april 2017. Av socialtjänstlagen 11 kap 3 a $ framgar: Socialnämnden
ska, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn (upp till 18 år) eller ung
person i åldern 18-20 år, i anslutning till att vård utanftir det egna hemmet inleds, ska
erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av
barn och unga som vårdas utanfür det egna hemmet. Av Lag om hälsoundersökning av bam
och unga som vårdas utanfür det egna hemmet 1 $ framgar att landstinget, på initiativ av
socialnämnden, ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanfür det egna
hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18 - 20 år inleds.

En hälsoundersökning kan vara obehövlig om barnet eller den unga det senaste året har
genomgått en sådan. Om socialtjänsten bedömer att hälsoundersökning är obehövlig bör
socialsekreteraren dokumentera anledningen till detta. Hälsoundersökningen bör avse
barnets/den ungas fysiska och psykiska hälsa samt tandhälsa. Den bör omfatta en kartläggning
av tidigare hälsoundersökningar och vaccinationer samt de undersökningar och samtal som i

t Barns behov i centrum (BBIC) är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete av Socialstyrelsen i samverkan
med praktiker och forskare och syftar till att främja ett kunskapsbaserat socialt arbete. Socialstyrelsens
målsättning med BBIC är att erbjuda Sveriges socialnämnder en enhetlig struktur fiir handläggning,
genomfürande och uppfoljning - med barnet i centrum. BBIC är också tänkt att kunna fungera som system für
systematisk uppftiljning.
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övrigt behövs for en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av hälso- och
sjukvård. Det är viktigt att bametlden unge får komma till tals om sin hälsa. (Prop
2016l17:59)

Ta nd hä lsou ndersökn ing
Enligt lagstiftningen bör hälsoundersökningen omfatta undersökning av tandhälsan.
Överenskommelsen omfattar därftjr också undersökning av tandhälsan.

Socialsekretaren ska så tidigt som möjligt under utredningen hämta in uppgifter om
barnets/den ungas tandhälsa från folktandvården eller den privata vårdgivare där barnet/den
unga får sin tandvård.

Läkarundersökning enligt LVU
Om en placering utanftir hemmet sker enligt LVU får socialnämnden enligt 32 $ LVU besluta

om läkarundersökning av barnet/den unge samt utse läkare för undersökningen.

Läkarundersökning ska, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör

ansökanenligt4$LVU.

Låikarundersökning enligt LVU syftar till att identifiera sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning som kan ha betydelse für bedömningen av behovet av vård och ftir
planering av vårdens innehåll. Tiden ft)r utredning och ansökan om vård enligt LVU är ofta
kort och ofta saknas då ftirutsättningar für en mer djupgående hälsoundersökning enligt SoL.

En läkarundersökning enligt LVU ersätter dock inte en hälsoundersökning i samband med

placering och en sådan bör genomftiras enligt gällande lagstiftning och denna

överenskommelse i ett senare skede.

Var undersökningarna ska göras
Barn ska undersökas på barnkliniken
Barn (från och med 0 år till och med 17 är) ska, både när det gäller hälsoundersökning enligt
SoL och låikarundersökning enligt LVU, undersökas av läkare vid Barn- och ungdomskliniken
vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

Unga vuxna ska undersökas på familjeläkarmottagning
18-20-åringar ska, både när det gäller hälsoundersökning enligt SoL och läkarundersökning
enligt LVU, undersökas av läkare på den familjeläkarmottagning d¿ir individen är listad.

Tandhälsounderökning ska göras på den tandvårdsklinik där barnet/den unga är listad.

Socialtjänstens ansvar när barn och unga ska genomgå hälso-

eller lä karu ndersökning

Utredande socialsekreterare har det yttersta ansvaret für att barnet får den praktiska och
ekonomiska hjälp som behövs ftir att bamet/den unga ska kunna komma till Barn- och
ungdomskliniken eller till familjeläkarmottagningen och till tandhälsoundersökningen.

lngen kostnad för beställande socialnämnd
Hälsoundersökning, inklusive tandhälsoundersökning, enligl 11 kap. 3 $ SoL är utan kostnad
for beställande socialnämnd. Detsamma gäller läkarundersökning enligt 32 $ LVU.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att landsting/regioner också
kostnadsfritt återkopplar till socialtjänsten de medicinska bedömningar, som görs vid
hälsoundersökning av barn och unga, när samhällsvård inleds (Meddelandeblad från SKL,
drendenr. 17/00003).I Region Västmanland är journalkopior avgiftsfria upp till 9 sidor, vid
l0 sidor är kostnaden 50 kr och därefter är kostnaden 2 kr/kopia. Avgifterna gäller, enligt
denna överenskommelse, även ftir journalkopior från hälso-, tandhälso- och
läkarundersökning. Arbetsgruppens (ftir denna överenskommelse med tillhörande rutiner)
bedömning ar att antalet journalkopior ftir återkoppling av hälso-, tandhälso- och/eller
läkarundersökning (LVU) inte kommer överstiga 9 sidor.

Skriftlig återkoppling av resultatet av hälsoundersökning, inklusive tandhälsoundersökning,
samt läkarundersökning till beställande socialnämnd ska ske i form av utskrift från/kopia av
patientjournalen. Joumalanteckningen ska innehålla information om barnet/den unga som
motsvarar svaren på frågorna i de mallar som Socialstyrelsen tagit fram flor utlåtande ftir
hälso- och sjukvården. Detsamma gäller tandvården.

Samverkan genom SIP

Om bamet/den unga får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör en
samordnad individuell plan (SIP) upprättas. SIP ska tydliggöra huvudmännens ansvar och
säkerställa deras samverkan så att barnets/den ungas samlade behov av insatser tillgodoses.
Under ftirutsättning att barnets vårdnadshavare/den unga samtycker ska socialtjänsten så snart
som möjligt och senast inom 2 veckor efter verkställd placering, kalla till möte für att upprätta
en samordnad individuell plan (SIP).

Konsultation för barnpsykiatrisk bedömning av barn och unga upp t¡ll 18 år
Det hnns möjlighet für socialsekreterare att konsultera behandlare eller läkare vid barn- och
ungdomspsykiatrin under pågående barnavårdsutredning (anonymt om samtycke inte ges av
vårdnadshavare). Det finns också möjlighet ftir barnläkare vid barn- och ungdomskliniken att
konsultera BUP i samband med hälso- eller läkarundersökning.

3. Avvikelser ska rapporteras
Awikelser ska rapporteras, se rutiner.

Referenser
Socialstyrelsen: BBIC
Hälso- och sjukvårdsftirordningen (20 1 7:80)
Hälso- och sjukvårdslagen (2017 :30)
Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanfür det egna hemmet (2017:209)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Meddelandeblad från Sveriges kommuner och landsting (SKL) ärendenummer: 17100003
Patientlage n (20 I 4 :821)
Regeringens proposition20l6llT:59: Trygg och säker vård ftir barn och unga som vårdas
utanfür det egna hemmet
Socialtj änstlagen (2000 :45 3)

Bilagor
Bilaga 1: Rutiner
Bilaga 2: Begäran om hälso- eller läkarundersökning enligt anvisningar i BBIC
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Bilaga 3: Begäran om tandhälsoundersökning och/eller skriftlig återkoppling

Bilaga 1. Rutiner
För att fä en ftirståelse for rutinerna är det bra att läsa dem tillsammans med
överenskommelsen.

L. lnledning och bakgrund
Se överenskommelsen s 3.

2. överenskommelse mellan region Västmanland och länets
kommuner

Se överenskommelsen s 4.

3. Huvudmännens ansvar

Socialtjänsten har ansvar för att ge information
Det är socialtjänstens ansvar att se till att hälso- och sjukvården far information om BBIC och

att se till att den skriftliga återkopplingen från hälso- och tandhalsoundersökningen ftljer
BBIC:s frågeställningar. Observera att hälso- och sjukvarden inte har tillgång till BBIC-
dokument digitalt. Ansvarig socialsekreterare ska därftir skicka aktuellt dokument till den

undersökande läkaren/tandläkaren per brev, eller hänvisa till ratt dokument på

Socialstyrelsens hemsida. För mer information om BBIC hänvisas till Socialstyrelsens

hemsida: http!íwww.socialstyrelsen.se/bamochfamilj/bbic

Socia ltjä nsten ha r a nsva r för i nformationsin hä mtning
När socialtjänsten inleder utredning om ett barn eller en ung person (till och med 20 år) och

det finns en oro ftir individens hälsa ska socialsekreteraren inhämta joumalkopior och

uppgifter om barnets/den ungas hälsa från den vårdcentral dâr bametlden unga är listad,

barnhälsovården (BVC) eller elevhälsans medicinska del. Socialsekreteraren ska kontakta

BVC-sköterska eller skolsköterska och begära in uppgifter om barnet/den unge utifrån BBIC:s
konsultationsdokument, länk: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-
Samverkan-BVC-och-elevhalsa-konsultation.pdf

Om barnet/den unga har en långvarig somatisk eller psykisk sjukdom eller en

funktionsnedsättning ska socialsekreteraren använda BBlC-konsultationsdokument som riktar
sig till barnets/den ungas pågående vårdkontakter, se länk:

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-barnets-
vardkontakter-konsultation. pdf

För att få information om barnets/den ungas tandhälsa ska socialsekreteraren kontakta

tandvården och begära in uppgifter om barnet/den unga utifran BBIC:s
konsultationsdokument, se länk:

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-tandvard-
konsultation.pdf

Personal inom hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, är enligt 14 kap. 1 $ SoL skyldiga
att lämna uppgifter till socialtjänsten i samband med en pågående barnavardsutredning, Detta

kan göras utan samtycke från vårdnadshavarna. Att hämta in och lämna ut journaler efter det
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att en barnavårdsutredning är avslutad, kräver däremot att barnets vårdnadshavare och barnet

självt från och med 15 års ålder lämnar sitt samtycke.

Hä lsou ndersökn i ng - T¡l lvägagå ngssätt
Socialtjänsten ska kontakta Barn- och ungdomskliniken eller familjeläkarmottagningen så

tidigt som m<ijligt. Målsättningen ar att barnet/den unga ska erdudas en tid för
hälsoundersökning inom fura veckor.

Vad hälsoundersökningen ska innehålla framgår av BBlC-dokumentet; "Hälsoundersökning
av barnet i samband med placering...", se länk:

BIC-Sam
sj ukvard-halsoundersokning.pdf

Ansvarig socialsekreterare skickar en skriftlig begäran, se bilaga 2, till Barn- och

Ungdomskliniken (0 - 17 år) eller till aktuell familjeläkarmottagning (18 - 20 år).

Faxnummer till Barn- och Ungdomskliniken:02I-17 45 9I.

Faxnummer till aktuell familjelákarmottagning fås via Region Västmanlands växel:
021-t7 30 00.

När faxet kommit till Barn- och Ungdomskliniken eller till familjeläkarmottagningen
motringer en sjuksköterska till socialsekreteraren och ombesörjer aIt tid für
hälsoundersökning bokas och meddelar därefter socialtjänsten tid och plats ftir
hälsoundersökningen samt namn på undersökande läkare.

Socialtjänsten ska lämna uppgift till Barn- och ungdomskliniken eller
familjeläkarmottagningen om vem som kommer att följa barnet/den unga till lfüarbesöket och

hur den personen kan nås i händelse av att tiden behöver ombokas (uppgifterna ska framgå av
begäran, se bilaga 2).

Förberedelser inför hälsou ndersökning
Barnetiden unga ska informeras av sin socialsekreterare om hälsoundersökningen och dess

syfte. Socialsekreteraren ansvarar für att bamet/den unga har sällskap av någon denna kåinner
vid undersökningen.

Hälso- och sjukvården svarar für sammanställning av den tidigare dokumentation som finns i
hälso- och sjukvårdens gemensamma dokumentationssystem; Cosmic och som bedöms
nödvrindig frir att upptäcka aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov som
barnet/den unga kan ha. Socialtjänsten svarar ftir aft vid behov komplettera med
journaler/dokumentation som finns i annat dokumentationssystem eller i annat landsting.

Inftir hälsoundersökningen ska undersökande läkare ha tillgang till den skriftliga begåiran om
hälsoundersökning som socialtjänsten gjort (d.v.s. ifylld bilaga 2) samt de två BBIC-
stöddokumenten: "HcÌlsoundersölming av barnet i samband med placering eller
socialtjanstens utredning av ett barn" och "Utlåtande till socialtjänsten från hrilso- och
sjukvård".

Hälsoundersökning - bedömning, åtgärder och uppföljning
I den skriftliga återkopplingen till socialtjåinsten (i form av kopia av journalanteckning) från
hälso- och sjukvården ska information enligt BBIC:s stöddokument: " Utlåtande till
socialtjdnsten från halso- och sjukvård', bedömning, plønerade åtgrirder samt uppföljning
ges.
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Uppgifter om hur lang tid undersökningen har tagit och vilken vuxen som varit nåirvarande

och intervjuats eller lämnat information, ska ingå. En beskrivning av hur barnet/den unga har
medverkat och kommunicerat i undersökningssituationen ska också ingå.

Av bedömningen ska framgå eventuella akuta och långsiktiga hälso- och sjukvårdsbehov,
övriga hälsoftirhållanden som bör beaktas vid placeringen samt vilka eventuella åtgärder
hälso- och sjukvården planerar (t.ex. remisser till andra vårdgivare eller återbesök till barn-
och ungdomskliniken eller familjeläkarmottagningen).

Ta nd hä lsou ndersökn ing - Til lvägagå ngssätt
Vad tandhälsoundersökningen ska innehålla framgår av BBlC-dokumentet "Utlåtande från
tandvården", se länk: httn : //www. socialstvrelsen. se/SiteCo I I ecfi onl)oclrments/BBIC-
S amverkan-tandvard-utlatande.pdf

Samtliga barn och ungdomar 3 - 22 ä16 12018) och 3 - 23 er7 çZOLO¡ som åir folkbokftirda i
Västmanlands län är listade på en tandvårdsklinik och har en ansvarig tandlåikare. Det går att
välja folktandvård eller privata vårdgivare såväl inom som utom länet. Barn undersöks
regelbundet och längsta tillåtna intervall mellan erbjudande om fullständiga undersökningar är
två år. Om det f,rnns osäkerhet om vilken vårdgivare som barnet är listat hos kan
Tandvårdsenheten Region Västmanland kontaktas, telefon 021-17 47 38.

Socialsekretaren ska så tidigt som möjligt i utredningen hämta in uppgifter om barnets/den
ungas tandhälsa från den folktandvård eller privata vårdgivare där barnet/den unga far sin
tandvård. Ansvarig socialsekreterare skickar en skriftlig begåiran, se bilaga 2, till berörd
tandvårdsenhet. Barnet/den unga kallas omgående (inom fyra veckor) för en ny undersökning
om:

o det har gått mer än ett år sedan ft)regående undersökning

o datum für nästa planerade undersökning har passerats

eller:

. om patienten tidigare inte har varit på undersökning hos den ansvarige vårdgivaren.

I övriga fall skickas uppgifter från den senaste undersökningen och eventuella

daganteckningar till ansvarig socialsekreterare.

Med undersökning avses fullstrindig undersökning av tandläkare eller tandhygienist.

Infor barnets/den ungas besök inom tandvården bör socialtjåinsten lämna information till den
tandläkare/tandhygienist som ska genomfüra undersökningen om vem som kommer att ftilja
med barnet/den unga till undersökningen (namn och vilken relation) och om barnets/den
ungas individuella behov.

Förberedelser inför ta nd hälsou ndersökning
Barnet/den unga ska informeras av "sin" socialsekreterare om undersökningen och dess syfte.
För att få kunskap om barnets/den ungas aktuella tandhälsa är det viktigt att en vuxen som
känner barnet/den unga väl och som barnet/den unga har fürtroende ftir är närvarande vid
undersökningen och det är socialtjänstens ansvar att se till detta. Det åir angeläget att

6 
Egentligen t o m det år det unga vuxna fyller 22.

7 
Egentligen t o m det år den unga fyller 23.
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undersökningen utformas så att barnet/den unga också själv ges tillfÌille att ge sin beskrivning
och få möjlighet att med egna ord ta upp frågor och funderingar om sin tandhälsa.

Infür undersökningen ska undersökande tandläkare/tandhygienist ha tillgång till BBIC:s
stöddokum ent " Utlåtande från tandv ården" .

Ta nd hä lsou ndersökn ¡ng - bedöm ning, åtgä rder och u ppföljni ng

I den skriftliga återkopplingen till socialtjåinsten (i form av kopia av journalanteckning) från
tandvården ska information enligt BBIC:s stöddokument: "Utlåtande från tandvården",
framgå. Det gäller bedömning, planerade åtgZirder och uppñljning. Vidare ska noteras hur
lång tid undersökningen har tagit och vilken vuxen som varit närvarande och intervjuats eller
lämnat information. En beskrivning av barnets/den ungas ftirmåga att medverka och
kommunicera i undersökningssituationen ska också ingå.

Av bedömningen ska framgå eventuella akuta och/eller långsiktiga tandvårdsbehov samt vilka
eventuella åtgärder tandvården planerar (t.ex. remisser till andra vårdgivare eller återbesök).

Den skriftliga återkopplingen ska vara socialtjänsten tillhanda så snart som möjligt, eller
senast tio arbetsdagar efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas.

Barnets/den ungas socialsekreterare ansvarar für att säkerställa attbametlden unga far såväl
akuta som långsiktiga behov av tandvård tillgodosedda.

Läkarundersökning enligt LVU - Tillvägagångssätt
Socialtjänsten ska kontakta Barn- och ungdomskliniken eller familjeläkarmottagningen så

tidigt som möjligt. Barnet/den unga ska erbjudas en tid ftir läkarundersökning inom fyra
veckor.

Ansvarig socialsekreterare skickar en skriftlig begåiran, se bilaga 2, till Barn- och
Ungdomskliniken (för barn 0-17 år) eller till aktuell familjeläkarmottagning (unga 18-20 år).

Faxnummer till Barn- och Ungdomskliniken:021-17 45 91.

Faxnummer till aktuell familjeläkarmottagning fås via Region Västmanlands växel: 021-17 30
00.

När faxet inkommit till Barn- och Ungdomskliniken eller till familjeläkarmottagningen
"motringer" en sjuksköterska till socialsekreteraren och ombesörjer att tid ftir
läkarundersökning bokas och meddelar därefter socialtjänsten tid och plats ft)r
läkarundersökningen samt namn på undersökande läkare.

Socialtjänsten ska lämna uppgift till Barn- och ungdomskliniken eller
familjeläkarmottagningen om vem som kommer att ftilja barnet/den unga till läkarbesöket och
hur den personen kan nås i händelse av att tiden behöver ombokas (uppgifterna lämnas i
begäran, se bilaga 2).

Förberedelser inför lä ka ru ndersökning (LVU)

Barnet/den unga ska informeras av sin socialsekreterare om läkarundersökningen och dess
syfte. Socialsekreteraren ansvarar ftir att barnet/den unga får sällskap av någon denna känner
vid undersökningen.
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Inftir läkarundersökningen ska undersökande läkare ha tillgang till den skriftliga begäran om
läkarundersökning som socialtjänsten giort (d.v.s. ifylld bilaga 2) samt BBIC:s
stöddokum ent " Utlåtande till s oc ialtj dnsten från hAlso - o ch sjukvår d " .

Bedömning, åtgärder och uppföljning - läkarundersökn¡ne (LVU)

I den skriftliga återkopplingen till socialtjÈinsten (i form av kopia av journalanteckning) från
hälso- och sjukvården ska information enligt BBIC:s stöddokument "Utlåtande till
socialtjanstun från hdlso- och sjukvård", framgå. Det gäller bedömning, planerade åtgärder
och uppftiljning. Vidare noteras hur lång tid undersökningen har tagit och vilken vuxen som
varit närvarande och intervjuats eller lämnat information. En beskrivning av hur barnet/den
unga har medverkat och kommunicerat i undersökningssituationen ska också ingå.

Av bedömningen ska framgå eventuella akuta och långsiktiga hälso- och sjukvårdsbehov,
övriga hälsoftrhållanden som bör beaktas vid placering samt vilka eventuella åtgärder hälso-
och sjukvården planerar (t.ex. eventuella remisser till andra vårdgivare eller återbesök till
B arn- och ungdomskliniken eller familj elåikarmottagningen).

Den skriftliga återkopplingen ska vara socialtjänsten tillhanda så snart som möjligt, eller
senast tio arbetsdagar efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalats.

Barnets/den ungas socialsekreterare ansvarar für att säkerställa att bamet/den unga får såväl
akuta som långsiktiga behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Skriftlig återkoppl i ng - hä lsou ndersökn i ng, ta nd hä lsou ndersökn i ng och

läkarundersökning
Den skriftliga återkopplingen ska vara socialtjänsten tillhanda så snart som möjligt, eller
senast tio arbetsdagar efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas.

Skriftlig återkoppling av resultatet av hälsoundersökningen, inklusive
tandhälsoundersökningen och läkarundersökning till beställande socialnämnd ska ske i form
av utskrift från/kopia av patientjournalen. Journalanteckningen ska innehålla information om
barnet/den unga som motsvarar svaren på frågorna i de mallar som Socialstyrelsen tagit fram
ftir utlåtande, für hälso- och sjukvård:

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-
si ukvard-utlatande. pdf

För tandvården:

sen BIC- am

utlatande.pdf

Barnets/den ungas socialsekreterare ansvarar for att sfüerställa att barnetiden unga far såväl
akuta som långsiktiga behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

När krävs vårdnadshavares sa mtycke
I de fall som hälsoundersökningen, inklusive tandhälsoundersökning, görs i samband med en

placering enligt Socialtjåinstlagen (SoL I I kap. 3 $), krävs vårdnadshavares samtycke. Om
placeringen sker med stöd LVU får socialnämnden besluta om läkarundersökning,

hälsoundersökning och tandhälsoundersökning även om det inte finns ett samtycke. Det åir
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dock eftersträvansvärt att i möjligaste mån samråda och planera med barnets vårdnadshavare

och med barnet/den unga, med hänsyn till barnets ålder och mognad, infür undersökningarna.

Samverkan - SIP
Om barnet/den unga behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör
en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. SIP ska tydliggöra huvudmÈinnens ansvar och
säkerställa deras samverkan så att barnets/den ungas samlade behov av insatser tillgodoses.
Lagstiftningen som reglerar SIP återfinns i 2 kap. 7 $ SoL och 16 kap. 4 $ HSL. För
Västmanland finns ett samverkansdokument upprättat som tydliggör skyldigheten och
tillvägagångssättet für Västmanlands kommuner och Region Västmanland.

(https : //www. re gionvastmanland. se/globalassets/vard givare-och-
sammarbetspartners/vardsamverkan/sip/samverkansdokument- sip.pdÐ

Det ska övervägas om SIP-mötet kan hållas genom Skype, telefon eller liknande. Syftet med

SIP-mötet är att ftirdela ansvaret, samordna nödvåindiga åtgärder och att åtgärderna planeras

tillsammans med barnet, vardnadshavare, familjehem eller HVB, socialtjåinsten, BUP och

skola. Tid ftir uppfriljande SIP-möte ska bokas i anslutning till det fürsta SIP-mötet. På det

uppftiljande mötet ftiljs de planerade åtgärderna och behandlingsinsatsema upp.

Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Konsultation för barnpsykiatrisk bedömning av barn och unga upp t¡ll 18 år
Det finns möjlighet ftir socialsekreterare att konsultera behandlare/läkare vid barn- och
ungdomspsykiatrin under pågående barnavårdsutredning (anonymt om samtycke inte ges av
vårdnadshavare). Det finns också möjlighet ftir barnläkare vid barn- och ungdomskliniken att
konsultera BUP i samband med hälso- eller läkarundersökning.

För barn utan pågående behandling
Barnet ska aktualiseras genom att remiss skickas till den BUP-mottagning som barnet

"tillhör". I remissen ska information ges om barnets nuvarande situation, planerad placering

enligt SoL eller LVU och en beskrivning av den barnpsykiatriska problematiken. Om behov

ftireligger ska barnpsykiatrisk bedömning ske så snart som möjligt, dock senast inom 2
veckor.

Om det finns behov av akut barnpsykiatrisk bedömning eller stöd ska kontakt tas med BUP:s
akutmottagning via telefon 02I-I7 57 46 och remiss ska faxas inom 1 dygn på faxnummer
02r-r7 37 70.

Om behov av barnpsykiatrisk vård ftireligger återges den barnpsykiatriska bedömningen i ett

remissvar till socialtjänsten. En fast vårdkontakt inom BUP ska utses till barnet. (Enligt hälso-

och sjukvårdsftirordningen (2017 80) och patientlagen (2014:821) ska en fast vårdkontakt
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.)
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Under ftjrutsättning att barnets vardnadshavare/den unga samtycker ska socialtjänsten så snart

som möjligt och senast 2veckor efter verkställd placering, kalla till möte ftjr att upprätta en

samordnad individuell plan (SIP).

För barn med pågående behandling
Om barnet har en pågående behandling på BUP ska socialsekreterare kontakta enhetschefen

på BUP-mottagningen eller den fasta vårdkontakten ftir information, fortsatt planering och

övervägande om huruvida SIP-möte ska hållas.

Uppföljning under placeringstiden samt planering vid omplacer¡ng eller avslut

av placer¡ng

Under ftirutsättning att barnet bor i Västmanland och att det ftireligger ett vårdbehov inom

barnpsykiatrin, ska den samordnade individuella planen ftiljas upp regelbundet under

placeringstiden (minst var 6:e månad).

Om barnet har en pågående barnpsykiatrisk behandlingsinsats ska socialtjänsten i samband

med omplacering eller avslut av placeringen (hemflytt) sammankalla till ett SIP-möte där
BUP deltar. Syftet med SIP-mötet är att fürbereda och planera samtliga åtgtirder och att
säkerställa kontinuitet i vården. Detta gäller oavsett om barnet vid tillfrillet är bosatt i Region
Västmanland eller inte.

4. Avvikelser ska rapporteras

Den som uppfattar att det skett en awikelse från överenskommelsen ska göra en rapportering
enligt den egna huvudmannens rutin. När avvikelsen rör annan verksamhet ska hantering av
awikelsen göras gemensamt. Problem med samverkan mellan verksamheterna i ett
individärende ska i ftlrsta hand lösas av ansvariga chefer.
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Bilaga 2 Till Barn- och ungdomskliniken (0-17 år)/T¡ll FLM (18-20 år)

BEGÄRAN O¡VI IÄISO. ELLER UTNRUruOERSöKNING

ENTIGT ANVISNINGARNA I BBIC

i samband med placering utanför hemmet

Plats för kommunens logga

Läkarundersökningen avser

Barnets namn Personnummer:

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare eller annan vårdgivare med ansvar för barnet/den unga:

Beställare:

Socialnämnd (kommun):

Telefon:

Socia lsekrete ra re/Utreda re:

Begäran gäller Hälsoundersökning enligt 11 kap. 35 SoL tr eller Läkarundersökning enligt 325 LVU fl
Senaste datum när hälso- eller läkarundersökningen bör vara gjord:

Har BVC eller skolhälsovården konsulterats enligt BBIC? Ja tr Nej tr

Om ja, beskriv kortfattat om det framkommít brister inom hälsan (t.ex. inte fått vaccinationer, inte följt
basprogra m met inom BVC/skol hä lsovå rden, omso rgssvikt o.s.v. ) :

Begäran faxas till Barn- och ungdomskliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås till faxnummer 021-17 xx xx.

I överenskommelsen "Läkarundersökning, hälso- och tandhälsoundersökning i samband med att barn placeras
utanför hemmet" finns ytterligare information kring rutiner och samarbete mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården.

Underskrift, utredare
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Namn: Telefonnummer

Adress: Postnr och ort

Relation till barnet om annat än vårdnadshavare (t.ex.
familjehem, HVB-persona l):

Alternativt telefonnummer/till boendet:



Bilaga 3
Plats för kommunens logga

Till berörd tandvårdsenhet

BEGARAN OM TANDHÄ¡-SOUruOsnSöKNTNG OCH/ETLER

sKRtFTUG Är¡nrOppLl¡rlc

Enligt anvisningar i överenskommelse gällande hälsoundersökning mm av barn

och unga isamband med placering utanför hemmet

Den det gäller:

Barnets/den unges namn: Personnummer:

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare eller annan vårdgivare med ansvar för barnet/den unge:

Beställare

Socialnämnd (kommun):

Socia lsekretera re/Utreda re:

Telefon:

Begäran gäller som en del av Hälsoundersökning enligt 11 kap. 3$ SoL

Senaste datum när skriftlig återkoppling till socialtjänsten bör ske:

Beskriv kortfattat om det framkommit brister inom tandhälsan eller andra uppgifter om barnet/den unge som

tandvården bör känna till inför ev undersökning:

Begä ra n faxas/skickas til I berö rd ta ndvå rdsen het.

I överenskommelsen "Hälso- och tandhälsoundersökning och läkarundersökning i samband med att barn och unga
placeras utanför hemmet" finns ytterligare information kring rutiner och samarbete mellan socialtjänsten och hälso-
och sjukvården.

Underskrift, utredare

Namn: Telefonnummer:

Adress: Postnr och ort

Relation till barnet om annat än vårdnadshavare (t ex
familjehem, HVB-personal):

Alternativt telefonnummer/till boendet:
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+ KOPINCS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Daniel Holmvin, Kanslichef
0221-253 49,073-699 51 88
Daniel.holmvin@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Dalum

2019-04-03
Dnr 2018/518

3 ltr

Medborgarförslag - ldrottshall t¡ll St Olovskolan

Arbetsutskottet beslutade att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande

Den aktuella tomten anvÊinds idag som kommunal parkering. En utökad parkering
är eftertraktad då det i området finns en skola, S:t Olovsskolan, en kyrka och en
teater. Alla dessa uppger att de har behov av tillgång till fler parkeringsplatser och
även ett tidigare medborgarfiirslag har inkommit från Hagateatern kring detta
2017, dnr 20171753.

Kyrkan har också servitut att köra över den befintliga parkeringen och tomten.
Tekniska kontoret uppger att finns det en brist på boendeparkering i kvarteret
Lage som ligger noff om parkeringen.

Sfr*,çrltlM
Sara Schelin

Kommunchef

9

'a

Kansliavdelninqen
Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
022't-25131

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-'1215
kommunledning@koping.se

Org. nr
212000-2't14
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föplNCS KOMMUN MEDBoRGARFoRSLAc

personuppg¡tterna ¡ denna blankett reg¡streras och sparas i Kópings kommuns datareg¡ster enligt datasKyddsförordn¡ngen.

För ytterl¡gare information se Köpings kommuns hems¡da.

AN

1 (1)

(öMt$m*T,.HS'{u"

2018 -06- 2 1

Yr, zpolst4
Diarieb

Personu ifter
Efternamn

Anneli, LindaSilfver, Elste

i korthet

Beskriv motivera ditt försl

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www kopinq.se

Vi ber dig Oarfãi goãkanna om vi fãr publicela ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

q
õ

till S:t oclan

idrottshall till Köpings största skola som i dagsläget är enda skolan i KOping utan egen idrottshall.

Ska vi har en likvärdig skola bör eleverna på S:t Olov också få ha idrott från förskoleklass vilket inte kan

ske i dagsläget. Vi ser det också som en resursfråga eftersom det går åt personal som går med de yngre

eleverna till och från idrotten i badhushallen (ca:1,5 tjänst).

Med idrottshall på skolan som forskoleklass-år 2 kan utnyttja frigörs den resursen till annat'

Idrottshallen skulle även kunna utnyttjas av fritids på eftermiddagstid. Det kommer att minska

barntätheten ide trånga lokalema som S:t Olov fär dãär 6 också ska få plats på skolan.

moJ att gga enPå ödetomten vafTne annexetstod

! Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras pä

Köpings kommuns hemsida
S Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

Linda ElAnneKöping 20 I 8-06-19 S lfver

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besoksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hems¡da och e-post Bankgiro

www.koping.se 951-1215
kopings.kommun@koPing.se

Org.nr
212000-2114
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w KOPINCS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Daniel Holmvin, Kanslichef
0221-253 49, 073-699 5188
daniel.holmvin@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-03-20
Dnr 2018/581

3|L

Ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl till varför
kommundelsnämnden skal läggas ned.

Arbetsutskottet beslutade att remittera medborgarförslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande.

I budget 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp ftir översyn av nämnd- och ftirvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsen gav uppdraget till kommunchefen att genomftira en
fìirvaltningsöversyn utifrån ett behov av att tydliggöra roll- och ansvarsfürdelning
mellan ftirvaltningarna och också mellan ftirvaltningarna och nämnderna,
styrelsen och bolagen.

Ett behov av att höja kvalitén, effektiviteten och kompetensen inom hela
organisationen har legat till grund ftir arbetet med organisationsöversynen.

Beslut om ny ftirvaltningsorganisation fattades utifran ftirslag på
kommunfullmfütige 2018-11-05. Detta beslut innebär att Kolsva kommundels
verksamheter integreras med övriga ftirvaltningar från den 1januari2}lg och den
egna n?imnden ftir kommundelen ftirsvinner.

Förslaget ft)rvåintas ge en mera sammanhållen och enhetlig verksamhet inom
kommunen och mellan dess florvaltningar. Att kommunledsnämnden upphör ger
även en minskad administration.

Den kommunala verksamhet som bedrevs inom Kolsva kommundels geografiska
ansvarsorffåden utftirs idag av nämnd med ansva{ ftir respektive område, vilket i
översynen lyfts fram som positivt ftir hela kommunens organisation.

þn* ?riwþúr
Sara Schelin

Kommunchef

N
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I Kansliavdelningen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besôksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kommunled ning@koping.se

Org. nr
212000-2114



+ KöplNCS KOMMUN MEDBoRcARFöRsLAG

Personuppgiftema i denna blankelt registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordn¡ngen.
För ytterl¡gare information se Köpings kommuns hemsida.

Håkan

1 (1)

Porthén

Ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl varftir kommundelsnämnden skall läggas ned

F ikorthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.vi ber dig därför godkänna om vi fãr publicãra ditt för- och eftärnamn i samband med förslaget, övr¡ga adressuppgifterpubliceras inte.

ry

r
N

't

'ë

Kolsva kommundelsnämnd startades, därftir att man ansåg aff verksamhetsövergripande frågor mellan
olika ftirvaltningar kunde vara till nytta,mot bakgrund av att det trots allt är 15 km avstånd mellan
huwdort och verksamhetsort. Under åren har detta skett på ett utmärkt sätt. Manga exempel på
samordningen mellan olika ftirvaltningsområden finns.
Ett litet exempel från i morse. Klorhalten var ftir låg i Malmabadet. Personalen på badhuset ringde efter
vaktmästaren på skolan, som åtgärdade felet. Öppethållandet påverkades inte p.g.a. snabb insats. Hur
skulle detta skett med olika centrala fiirvaltningsområden? Den geografiska belägenheten måste man ta
hänsyn till när man genomftir en organisation.
Låt inte prestigen bestämma organisationsform, utan se till att människorna i Kolsva Ër känna sitt behov
av närdemokrati bli til lfredsställt.

F ¡"g godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida F {"S godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

2018-10-1 Håkan Porthén
Underskrift

Postadress Besöksadress
Rådhuset

: Støa Torget

Telefon
0221¿50 00

Fax Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114h-,:.-r,ffiäff 0221-251 31
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Daniel Holmvin, Kanslichef
0221-253 49,073-699 51 88
Daniel.holmvin@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t9-03-20
Dnr 2018/605

5 t13

Medborgarförslag - fria bussresor ¡nom kommunen
Medborgarftirslag har remitterats från kommunstyrelsen till stadskansliet ftir
yttrande gällande att infüra fria bussresor inom kommunen.

Yttrande

Inom Köpings kommun finns ingen linjetrafik som enbart trafikerar sträckor inom
den egna kommunen och Köpings tätort. Det finns 4 linjesträckningar som
regionen ansvarar für över kommungränsema, dessa åir:

Västerås - Kolbäck - Köping

Skinnskatteberg - Kolsva - Köping

Köping - Kungsör - Eskilstuna

Köping - Valskog - Arboga

Det finns även upphandlad skolskjuts für elever till och fran grundskolan inom
kommunen. I det fall det finns utrymme på bussen kan allmänheten åka med på
dessa skolbussturer.

I Köpings tätort finns flexlinjestyrd trafik, under det senaste året fanns också en
linje som sommartid trafikerade Malmön.

Priset ftir en enkel resa är 27 lc for vuxen och 12 kr ftir barn.

Flexlinjen är anropsstyrd och har totalt 90 hållplatser och är tillgänglig under tiden
måndag-fredag kl. 09.00-17.00, lördagar kl. 9.30-13.30.

I budget avsätts årligen 1 miljon kr ftir kollektivtrafiken. Ramavtal für kostnaden
tas fram i dialog med regionen och övriga kommuner.

Flexlinjen har under år 2018 haft totalt 7 910 resenärer. Vilket i dialog med
sakkunniga på regionen anses varaläg¡. Sannolikt blir det fler resenärer om
bussen är gratis. Det finns ingen framtagen beräkning eller uppskattning på
kostnaden om gratis bussresor infÌirs.

fu/nf rk/h---
Sara Schelin

Kommunchef

Kansliavdelninoen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kommunledning@koping.se

Org. nr
2'12000-2114
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Personuppgifterna i dènna blankett registreras och spâras i Köpings kommuns datareg¡ster enligt dataskyddsförordningen.
För yttorl¡gare informat¡on se Köpings kommuns hemsida.

ifter

1 (1)

Gl L

F i korthet

Beskriv och motivera ditt förs

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida,
Vi ber dig därför godkånna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

I Jag godkänner att m¡tt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida
Dâlum

2018-10-12

d

,s

Blankette
Köpings kommün "'
Kommunfullmåktige
731 85 Köping

Fria bussresor inom kommunen.

Lättare att förflytta síg inom kommunen samt bra för miljön

El Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Te¡efon Fax
0221-251 31

Hems¡da och e-post Bankgiro
www.kop¡ng.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-21140221-250 00


