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RUG barn och unga 2018-10-25
Närvarande: Magnus Nordahl, ordf. Falun, Lena Petrisi Ludvika, Gunilla
Apell Landstinget, Catarina Hedbys Mora, Ewa Byström Mora, Mariah
Enochsson Palebo Hedemora, Lena Berggren Region Dalarna, Helena Hanno
Enochsson Region Dalarna (under punkten regionbildningsfrågan)

1 Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

2 Regionbildningsfrågan
Helena Hanno Enochsson berättar att AU har haft en workshop där
man diskuterat vad profilen på utvecklingsledarna ska vara. Helena tror
inte att det blir så stora förändringar vad gäller barn- och unga och
missbruk. Bland missbruksfrågorna finns det fortfarande frågor som
berör både landsting och kommun som ännu inte är lösta, LVM,
problematik med frivilligvården och LARO t ex. Helena ska prata med
det nya välfärdsrådet när det är klart vilka som ska ingå. Två
utvecklingsledare och en samordnare ska rekryteras. Det kan finnas att
det blir ett glapp innan den nya regionen är klar och det kan bli en
annan konstellation på RUG:arna. Hur ska kommunerna lösa BBICfrågan? Chefsnätverket hann inte med frågan senast.
Inget är helt klart ännu, förslag ska tas med chefsnätverket den 9 dec.
Helena säger också att SKL ska jobba med 21 programområden, fyra
involverar kommunerna: psykisk hälsa, äldres psykiska hälsa, barn- och
unga samt rehab.

3. Ungdomshälsan
Det är inte klart med överenskommelsen ännu.
Ungdomsmottagningarna har tagits som beslut, ungdomshälsan som
information till chefsnätverket. Deltagarna i RUG menar att det idag
finns så många spår på liknande teman vad gäller arbete med barn- och
unga, psykisk ohälsa mm. Vad menar man med ”verka för
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samlokalisering”? Det är svårt att få ungdomarna till de verksamheter
som redan finns.

4. Överenskommelse om hälsoundersökning för
placerade barn
Då föreskrifterna kommer först under våren 2019, kommer
överenskommelsen att behöva ses över redan nästa år.

5. Rapport om anmälningar till socialtjänsten från
landstinget
Gunilla Apell redovisar en rapport om anmälningar från landstinget till
socialtjänsten. Den nedskrivna anmälan kodas och skickas iväg till
sekretariatet, sedan finns bara en anteckning kvar i journalen om att en
anmälan är gjord. Det är en stor variation inom länet hur många
anmälningar som görs, och även mellan olika verksamheter. Bland
yrkesgrupperna är det relativt jämnt fördelat på vilka som gör
anmälningar med tanke på hur många som arbetar inom respektive
yrkesgrupp.
En rekommendation till landstinget är att den som lämnar anmälan tar
telefonkontakt med mottagningsenheten på socialtjänsten när oron
uppstår. Det tar ibland flera dagar innan anmälan når socialtjänsten pga
att anmälaren inte har tidsutrymme att skriva ner den omgående. Då
kan den skriftliga anmälan komma som ett komplement till den
muntliga. Socialtjänsten ska göra en omedelbar skyddsbedömning av
anmälan och då är det bra om uppgifterna kommer så tidigt som möjligt
efter uppkommen oro.

6. Ett hem att växa i
Fortsätter med rutinen oförändrad. Lena Berggren informerar
familjehemsnätverket.

7. Övriga frågor
Länkar med information om ungdomshälsan och
ungdomsmottagningarna samt förslag till samverkansrutin mellan soc,
bvc, förskola, skola, elevhälsa skickas med minnesanteckningarna.
Beroende på osäkerheten inför regionbildningen så avvaktas nästa års
RUG till den 21 mars 2019 och följande möten den 2 maj och 4 juni, 912.

Lena Berggren
utvecklingsledare

