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Förvaltningsnamn  

  
 

 

Primärkommunalt samverkansorgan 

Psykologansvaret för utredning av barn 
och unga med misstänkt intellektuell 
och/eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
Bilaga till Överenskommelse om samverkan 
mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Region Jönköpings län kring barn och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa 

Förslag till beslut 
Att godkänna bilagan till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa, 

 

Att ge redan utsedd arbetsgrupp i uppdrag att ta fram implementeringsplan av 

bilagan till överenskommelsen,  

 

Att utvärdering av bilagan görs samtidigt som huvuddokumentet revideras, 

 

Att redan utsedd arbetsgrupp ges i uppdrag att genomföra utvärderingen, 

 

Att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

Bakgrund 
Hälso- och sjukvård och barn och utbildning har var för sig identifierat otydlighet 

i ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer inom Regionens 

specialistenheter vilka har lett till att det finns barn i vårt län som inte får eller fått 

hjälp i rätt tid. 

 

2014-10-22 fick skolchefer, chefer för barn- och ungdomspsykiatri och barn- och 

ungdomshabilitering i region Jönköpings län uppdrag från Strategigrupp barn och 

unga att utforma ett förslag till länsövergripande riktlinjer för ansvarsfördelning 

mellan psykologer i skolan och psykologer inom Regionens specialistenheter. 

 

Arbetsgruppens förslag ”Länsövergripande riktlinjer för ansvarsfördelning 

mellan psykologer i skolan och psykologer inom regionens specialistenheter” 



 

MISSIV  

2017-04-06 RJL 2015/1897 

 
 

 

remitterades under hösten 2015. Remissinstansernas svar behandlades på 

Strategigruppen barn och unga den 19 november 2015. Strategigruppen beslutade 

att ett omtag skulle göras i arbetet och uppdrag gavs till befintlig arbetsgrupp att ta 

fram förslag på former för fortsatt arbete.  

 

Arbetsgruppens förslag på fortsatt arbete presenterades på strategigruppen den 22 

april som beslutade enligt förslaget. Strategigruppen beslutade att utöver befintlig 

arbetsgrupp skulle länets skolchefer utse ytterligare två representanter på 

chefsnivå att ingå i arbetsgruppen och att utse Ola Götesson till ordförande för 

arbetsgruppen.  

 

Arbetsgruppen gavs i uppdrag att förtydliga Överenskommelsen om samverkan 

mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och 

ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa rörande psykologansvaret för utredning 

av barn och unga med misstänkt funktionsnedsättning som påverkar inlärning i 

skolan. Huvuddokumentet ”Överenskommelsen om samverkan mellan 

kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och ungas 

psykiska, sociala och fysiska hälsa” revideras varje år.  

 

Under hösten har arbetsgruppen arbetat med att ta fram ett förslag på 

förtydligande och var klara med sitt uppdrag i januari 2017.  

Beslutsunderlag 
 Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 

intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bilaga till 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län 

och Region Jönköpings län kring barn och ungas psykiska, sociala och 

fysiska hälsa. 

 

 

 

Ola Götesson 

Region Jönköpings län 

Kommunal utveckling 

Utvecklingschef 


