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RUG barn och unga 2018-03-21 

Närvarande: Magnus Nordahl, ordf. Falun, Lotta Olsson Borlänge, Anna 
Ståhlkloo Bup, Gunilla Apell Region Dalarna, Johanna Hildensjö, Avesta, Lena 
Petrisi Ludvika, Lena Berggren Region Dalarna  

 

1 Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

2 Aktuellt från regional och nationell nivå 

Information om webbsändningar från SKL om den sociala barn- och 
ungdomsvården 37/3, 25/4, 3/6 mellan 10-11 samt en heldag den 14/5 
om missbruk och beroende hos unga – knuten till SKL:s handlingsplan 
(kan även ses på webben). 

3. Regionbildningen 

Lena Berggren informerar om att avdelningen Hälsa och välfärd kom-
mer att få den nya chefen på plats efter semestrarna och ska därefter re-
krytera 3 nya utvecklingsledare. Nuvarande utvecklingsledare har fått 
frågan om att fortsätta till den 31/12 2019. Vi ska träffa AU för att dis-
kutera saken inom kort. 

4. Rutiner 

Gunilla Apell informerar om Region Dalarnas rutin för hälsoundersök-
ning och den remiss som vården ska förse socialtjänsten med. Gunilla 
informerar även om att det ofta blir avbokningar vid utomlänsplace-
ringar. Tandvården som arbetar med utomlänspatienter vill komma på 
nästa RUG. 
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5. Barnkonventionen blir lag 2020 

Gunilla Apell är samordnare för arbetet med införandet av barnkon-
ventionen som lag. Gunilla har två utbildningar per år för barnpiloter 
inom Region Dalarna, Elisabeth Englund håller nätverk för regionen 
och kommuner. 

Gunilla informerar om att Barnombudsmannen kommer med en ny 
rapport den 28/3 som skickas med här. 

https://www.barnombudsmannen.se/press/#/pressreleases/fortfa-
rande-stora-brister-naer-samhaellet-omhaendertar-barn-2852958  

 RUG barn- och unga beslutar att punkten Barnkonventionen bör vara 
stående. 

6. Gemensamt ansvar för placerade barn 

RUG barn- och unga är överens om att det inte behövs en länsgemen-
sam överenskommelse då det finns en nationellt framtagen modell som 
följer lagar och föreskrifter. Modellen har tagits fram gemensamt av 
Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) utifrån ett regeringsuppdrag. http://www.socialstyrel-
sen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20982/2018-6-13.pdf  

RUG barn- och unga gör ett medskick till chefsnätverket med ett för-
slag att besluta detta. 

7. Stöd vid umgänge 

Påminnelse om att det finns material på SKL om stöd vid umgänge 
mellan placerade barn och de biologiska föräldrarna. 

8. Övrigt 

Barnahus ska träffa IFO-chefsnätverket. 

Nästa möte 2019-05-02 kl 09.00-11.00.  

 

Medskick till chefsnätverket: 

Rutin för gemensamt ansvar för placerade barn. RUG barn och unga 
vill att arbetsgruppen tittar på om det behövs en regional rutin eller om 
vi ska rekommendera SAMS Samverkan socialtjänst skola. Se länk un-
der punkt 6. 

  

 

Lena Berggren 

Utvecklingsledare 
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