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Minnesanteckningar RUG barn och unga
Datum: 2018-05-24
Tid: Kl. 9–12
Plats: Region Dalarna, lokal Njupeskär
Närvarande: Magnus Nordahl Falun, Gunilla Apell Landstinget, Mikael
Svensson Haga Leksand, Lotta Olsson Borlänge, Anna Ståhålkloo BUP, Eva
Randell Högskolan Dalarna och Catarina Hedbys Mora/elevhälsan.
Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna
Förhinder: Lena Petrisi Ludvika, Jimmy Stenberg Avesta, Therese Hedback
Malung-Sälen, Ewa Byström Mora, Stefan Grybb, Anna-Klara Levin,
Landstinget Dalarna och Ulrika Forssell som representerar skolsidan.

1. Välkomna
Ordförande hälsar alla välkomna.
Vi för en diskussion om representation.

2. Förgående minnesanteckningar
Flera av punkterna återkommer på detta möte. Anteckningarna godkänns och
läggs till handlingarna.

3. Vikarie utvecklingsledare barn och unga
Lena Berggren går in och vikarierar under hösten 2018. Lena kommer att stötta
upp 40 %.

4. Regional samverkansrutin vid
familjehemsplacering.
Arbetsgrupp är utsedd och ska göra en revidering. Gruppen bör se om det finns
nya nationella dokument, en halvdag planeras och Lena kallar till ett möte i
höst.
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Deltagare i arbetsgruppen:
Marie Kindström Olsson och Catarina Hedby (skola och elevhälsa), Stefan
Grybb och Kristin Lindblom (hälso- och sjukvården), Annelie Bylund Leksand
och Sussanne Rolander Gustafsson, Ludvika samt Gunilla Apell Landstinget
Dalarna

5. Föreslagna förändringar: kostnad + rutinutbildning
”ett hem att växa i”.
Punkten bordläggs och lyfts till nästa möte.

6. Våld i nära relationer – utvecklingsmedel RSS
Frågan har varit uppe tidigare. Det är en viktig fråga överallt inte ”bara” i RUG
barn och unga, även om SKL valt att gå genom det nationella nätverket barn
och unga.
RUG föreslår att lyfta frågan i fler forum och att det är en bra idé att söka de
medel som SKL utlyser. Stödstrukturen kan fånga upp frågorna i ett bredare
perspektiv och vara en kontakt gentemot länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bjuder in till ett internat med fokus på att stärka barnperspektivet
för barn i skyddat boende. Tällberg den 28 – 29 november, inbjudan bifogas till
anteckningarna.

7. Nya SIP riktlinjer - remissversion.
Vi granskar och kommer med synpunkter.
Helena för in kommentarerna i dokumentet och skickar till den grupp som
arbetar med riktlinjerna.

8. Regionfrågan
Rådet för välfärdsutveckling är färdiga med ett förslag för hur verksamheten
inom hälsa och välfärd ska bedrivas efter 2019, då Landstinget och Region
Dalarna slås samman. Till sin hjälp har de haft chefsnätverkets AU
Målsättningen har varit att behålla en plattform för gemensam samverkan
mellan kommun och landsting. Rådet har inte gått in på innehållet i
verksamheten, det är något som chefsnätverket kommer att arbeta med under
hösten.
Ett politiskt råd föreslås även finnas i fortsättningen, men att rådet ska breddas
och bestå av representanter från alla kommuner och bestå av ordförande från
socialnämnd eller motsvarande, samt presidiet för hälso- och
sjukvårdsnämnden i den nya regionen.
En grundbemanning bör finnas och den ska finanserias genom att kommuner
och den nya regionen tecknar avtal, såsom vi har idag (avtalen täcker fyra
tjänster).
Än så länge finns det inga förslag på innehåll, vilka regionala utvecklingsgrupper
som ska finnas kvar och hur de ska bemannas. Det arbetet fortsätter i höst
utifrån de diskussioner som har förts i chefsnätverket.
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9. Information från nätverksträff (nationella nätverket
barn och unga)
Lena Berggren deltog. Magnus drog i korthet vad Lena rapporterat.
Anteckningar från mötet bifogas till dessa minnesanteckningar.

10. Asylfrågor, ny lag
En diskussion förs om den nya lagen som träder i kraft 1 juni.
Punkten lyfts till nästa möte, då ska även diskussionen om en regional
överenskommelse som möjliggör för en placering av ensamkommande barn i
andra dalakommuner än hemkommunen, fortsätta.
Martina Von Seth från länsstyrelsen föreslås ingå i RUG barn och unga.

11. Information
ÖJ – förvaltningschefsnätverket har beslutat att ingen regional sammanställning
ska göras i något av områdena. Inmatningsseminarierna ska vara kvar, men inte
analysen. Därmed ställs även analysseminariet in.
Höstens mötestider:
Torsdagar klockan 9- 12
30 augusti
27 september
25 oktober
13 december (Obs! nytt datum)

12. Övriga frågor
Psykisk hälsa – kommunerna måste ta ett större ansvar i den gemensamma
analysen och handlingsplanen. Tidigare lösning, med att Region Dalarna gör
arbetet, är inte aktuellt i år.

Helena Hanno Enochsson

