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Utbildningsnamnden 

Riktlinjer for samverkan mellan Uppsala kommun och 
landstinget i Uppsala tan kring barn/elever med neuropsykiatrisk 
problematik. 

Forslag till beslut 

Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 	anta riktlinjerna for samverkan mellan Uppsala kommun och landstinget Uppsala Ian 
kring barn/elever med neuropsykiatrisk problematik 

att 	tillsammans med landstinget finansiera en samordnande tjanst med halften var for 
sakerstallande av att riktlinjer foljs, samt 

att under forsta kvartalet 2017 utvardera samverkan utifran riktlinjerna 

Sammanfattning 
Ett forslag till nya riktlinjer har upprattats for arbetsgangen gallande barn/elever med 
koncentrations- och uppmarksamhetsstorningar i forskola och skola och deras 
vardnadshavare. Forslaget innebar att skolorna tar helhetsansvaret for utredningen av elever 
med formodad neuropsykiatrisk problematik vilket ocksa skollagen tydligt foreskriver. For 
barn i forskolan med motsvarande problematik tar barnhalsovarden hela utredningsansvaret. 
Remiss skickas sedan frail dessa instanser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) respektive 
habiliteringen via en samordnare som sakerstaller att underlaget är komplett. 

Arendet 
Nar den nya skollagen (SFS 2010:800) tradde i haft 2011 fick skolan ett tydligare uppdrag 
nar det galler utredning av och insatser till barn/elever i behov av sarskilt stod. Ett forslag till 
nya riktlinjer har upprattats utiffan skollagen for arbetsgangen gallande barn/elever med 
koncentrations- och uppmarksamhetsstOrningar i forskola och skola och deras 
vardnadshavare. Riktlinjema ska sakra skolans ansvar for att utreda och for att insatser ges till 
eleverna. 
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Enligt halso- och sjukvardslagen har skollakare och barnhalsovardslakare aven raft att skicka 
remiss direkt till BUP eller habiliteringen utan att den passerar samordnaren. 

Da skolorna och bamhalsovaden tar hela utredningsansvaret paskyndas processen for 
barn/elev och fOraldrar. Skolan, forskolan och barnhalsovarden har ansvaret att ge foraldrarna 
stOd och information kring bamets/elevens svarigheter. Inorn skolornas elevhalsa skall det 
enligt nya skolagen finnas psykolog, kurator, skolskOterska och specialpedagog. Dessa 
yrkesgrupper sakerstaller kvaliteten pa bade utredningen och foraldrasamtalen. 

Skolan ska sa. langt det dr mojligt stodja barnpsykiatrin vid utredningar 6. foraldrarna for sitt 
barns rakning sOker hjalp via barnpsykiatrin. 

Konsultativt stOd är en organisation inom individstod i den nya utbildningsforvaltningen som 
erbjuder stOd till bade forskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Inom konsultativt stOd 
finns ett team som sarskilt arbetar med barn och elever med olika beteendeproblem dar 
barn/elever med neuropsykiatrisk problematik är Overrepresenterade. Det är ocks5. det team 
inom konsultativt stOd som idag far mest forfragningar om hjalp. De kompetenser som finns 
inoin konsultativt stOd ar psykologer och specialpedagoger/speciallarare med sarskild 
kompetens mot neuropsykiatri. Dessa är specialiserade inom olika omeaden av 
specialpedagogik som tex. matematik, las- och skriv, kompensatoriska hjalpmedel och 
fortydligande pedagogik. 'bland blir det aven aktuellt med andra typer av kontakter tex. 
logopeder och IT-tekniker. 

Konsultativt stOd finansieras av skolor som nyttjar den expertis som konsultativt stOd 
erbjuder. De kommunala enheterna har gjort en overenskommelse om niva av omfattning av 
tjanster och armed tagit fram en kostnad for stOd per barn och elev. Fristaende enheter i 
forskola, grundskola och gymnasium erbjuds att uppratta avtal om konsultativt stods tjanster 
till samma kostnad for att sakra likvardigheten for eleverna oavsett huvudman. Ungefar 
Millen av alla fristaende forskolor Or detta i dagslaget. For fristaende skolor är det osakert 
hur manga som viii uppratta avtal med konsultativt stOd kommande ar. 

For att sakerstalla en god samverkan mellan kommunen och landstinget kommer den 
samordnarfunktion som funnits inom VTTS-teamet att finnas kvar. Funktionen samfinansieras 
av kommunen och landstinget. En overenskommelse avseende samordnarfunktionen, dar 
Uppsala kommun dr arbetsgivare, upprattas enligt riktlinjema. 

Utvardering 
En utvardering av rutinerna for arbetsgang och samverkan mellan Uppsala kommun och 
landstinget i Uppsala lan ska enligt riktlinjerna forsta kvartalet 2017. 

Risk-och konsekvensanalys 
En risk och konsekvensanalys dr framtagen i samverkan mellan individstod, BUP samt 
samordnaren flit-  VTTS. Handlingen är samverkad i individstOds samverkansgrupp i juni 2015 
och antogs utan tillagg eller forandringsforslag. 

Barn konsekvensanalys 
Eftersom ansvaret for arbetsgangen har &efforts fran VITS till forskola, bamhalsovard ges 
eleverna en snabbare, narmare och effektivare hantering kring deras rat till said. En risk kan 
vara att skolorna inte har en tillrackligt tydlig process med vardnadshavare infor remiss till 



Samordnare 
sakerstaller underlag 

Konsultativt stod (KONST) 

Konsultation och handledning 
till forskolor och skolor 

Skid till forskola/skola i samtal med 
vardnadshavare 

Utbildning till personal som arbetar 
med bamet/eleven 

Barn- och elevhalsa 

Utredning av svarigheter 
Anpassningar av forskole- och skolmiljon utifran behov 

Ev sarskilt skid av specialpedagog, elevassistent och insatser frail 
Konsultativt stdd 

Basutredning /4 delar om "arendet" ska vidare 

UpRIMS UTB ILDNINGSFORVALTNIN GEN 

Riktlinjer och samverkansrutiner mellan Uppsala kommun och 
Uppsala Mils landsting gallande barn/elev med koncentrations-
och uppmarksamhetsstorningar i forskola och skola och deras 
vardnadshavare. 

Riktlinjer och samverkansrutiner är framtagna i samverkan mellan Uppsala kommuns 
Individstod inom utbildningsforvaltning och Barn- och ungdomspsykiatrin Uppsala Mils 
Landsting. 
Riktlinjerna galler fran beslut till 1 juni 2017 o utvarderas varen 2017. 

Skollagen kap3,§3 
Elever som till MO av funktionsnedsattning har svart att uppfylla de olika kunskapskrav som 
finns ska ges stod som syftar till att sa langt som mojligt motverka funktionsnedsattningens 
konsekvenser. 
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— dokumentation av vidtagna Atgarder och utvarderingar av dessa 
— dokumentation frail samtal/mote mellan skola och vardnadshavare som pavisar en 

gemensam onskan om fordjupad utredning, t.ex. protokoll frail elevhalsomote 

Om underlaget inte är komplett kontaktas skolan for kompletteringar. 
Samordnaren lamnar underlaget till BUP eller Habiliteringen. 

Konsultativt stods funktion 
• Bista forskolor och skolor att finna lampligt saki for barnet/eleven 
• Handleda/utbilda aktuella pedagoger kring stOdinsatser 
• Delta i samtal med vardnadshavare om forskolan eller skolan har behov av det 
• Kontinuerligt folj a upp eleven under dess skolgang. Vara involverade i overgangar 

mellan grupper/klasser/stadier/skolor 

Konsultativt stod ska komma i kontakt med elev/vardnadshavare/pedagog tidigt i de fall 
behoven är mer omfattande. 
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