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RUG barn och unga 2019-05-02 

Närvarande: Magnus Nordahl ordf. Falun, Anna Ståhlkloo Bup, Johanna Hil-
densjö Avesta, Ewa Byström Mora, Lena Berggren Region Dalarna  

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

2. Barnkonventionen 

Vi diskuterar hur barnkonventionen synkar med nuvarande lagstiftning. 

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. En av utvecklingsledarna 
har tackat ja, övriga fyra är tveksamma. Elisabet Franson är inbjuden till 
nästa RUG då det känns ovisst inför hösten. Det är också en undran 
hur flödet fungerar mellan RUG:arna och förvaltningschefsnätverket. 

Lena ska ta med sig frågan om samordnarrollen för BBIC, hur IFO-
cheferna tänker sig fortsättningen när Lena slutar som utvecklingsle-
dare. 

4. Aktuellt från regional och nationell nivå 
Magnus informerar om att Länsstyrelsen vill ha igång ett resursteam för 
människohandel och prostitution. Det är ovisst hur teamet ska fungera 
om det ska vara kunskaps- och rådgivande eller om de tänker att det ska 
vara operativt. Fortsättning följer. 

Lena ska även ta med frågan om introduktionskursen för socialsekrete-
rare inom den sociala barnavården. Hur vill man fortsätta bedriva det 
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arbetet? Eva Randell kommer på nästa RUG så vi kan diskutera hög-
skolans medverkan. 

Behörighetskrav, frågan är om SKL kan upphandla uppdragsutbild-
ningar? Hur kan vi hantera frågan inom regionen? Lena tar upp frågan 
om hur många obehöriga medarbetare som finns i länet till IFO-che-
ferna. Magnus kan inte närvara på nästa möte. 

Barnhälsovården har kontaktat Magnus med anledning av att de upp-
märksammar att barn som kommit hit som flyktingar ofta flyttar runt, 
då boenden stänger och det är ont om bostäder. Man har sett tecken på 
att flera barn uppvisar apatiska symptom. 

 

5. Min insats – rekrytering av privatpersoner till upp-
drag 

Lena tar även med sig denna fråga till IFO-cheferna. Falun, Mora och 
Avesta kan bidra med personer till en arbetsgrupp. 

 

6. Övriga frågor 
Anna Ståhlkloo berättar att alla verksamhetschefer inom BUP har skri-
vit en debattartikel i Svenska Dagbladet för att sätta fokus på ökningen 
av barns sämre mående. 

Nästa möte 2019-06-04 kl 09.00-12.00.  

 

Medskick till IFO-chefsnätverket: 

Samordnare för BBIC 

 Introduktionskursen 

Antal obehöriga socialsekreterare 

Min insats 

 

Lena Berggren 

Utvecklingsledare 

 

 
 


