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IFO-chefsmöte 2018-02-16 

Närvarande kommuner: Eva Jondelius Säter, Linn Leksell Smedjebacken, 
Camilla Hofström Ludvika, Karin Birgersdotter Malung-Sälen, Maria Lasell, 
Anna Börjel, Gunilla Klingh Rättvik, Ewa Byström, Marie Edbom Mora, Åsa 
Olsson Hedemora, Yvonne Jacobsson Arons Gagnef, Hanna Österberg, 
Johanna Hildensjö Avesta, Anna-Karin Olsson Älvdalen 

Britta Johnsson och Helena Hanno Enochsson från Region Dalarna  

 

1. Bildande av regionkommun 

Aktuellt läge vad gäller bildandet av regionkommun 2019. Processen går vidare 
och flera frågor avklarade, exempelvis är den nya politiska organisationen för 
2019 lagd. Förslag om bildande av kommunförbund har också gått ut till 
kommunerna, Jan Boman Borlänge håller ihop det arbetet. 

Vad gäller arbetet inom välfärdsområdet 2019 och framåt så ligger uppdraget 
att ta fram förslag på rådet för välfärdsutveckling med Helena Hanno 
Enochsson som sekreterare och tjänstemannastöd från förvaltningschefernas 
AU (Pia Joelsson Falu kommun, Malin Lindén Olsson Gagnefs kommun och 
Elisabet Franson Landstinget. 

IFO-cheferna kommer med inspel till processen. Vad är det för stöd som 
behövs? Samordning, utvecklingsstöd mm. Strukturen som finns på RD 
byggdes upp i samband med EBP-satsningen. Där hann aldrig 
försörjningsstödsområdet komma med. Finns behov även inom de områden 
som inte finns inom RSS (regionala samverkans och stödstrukturen) idag. 

Helena tar med sig underlaget i arbetet framåt. Ta även diskussionen hemma så 
era förvaltningschefer får med sig IFO-områdets behov.  

2. Missbruks- och beroendevården 

Tyvärr är utvecklingsledare Sten Eriksson sjuk. Information från området är att 
det fortfarande saknas beslut från tre kommuner för att tillnyktringsplatserna 
ska bli av. Besluten beräknas komma inom närmsta tiden. 
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På förvaltningschefsnätverket 9 mars kommer en delrapportering göras om det 
fortsatta arbetet med LOB-satsningen som gjorts utifrån den yngre 
målgruppen.  

3. Smått och gott från nationell nivå 

Bifogar underlag för fyra regeringsuppdrag som berör området, 
bemanningspengarna BoU, insatser psykisk ohälsa, stöd från SoS inom BoU 
och nationell utvärdering Barnahus. 

När det gäller extrapengarna för insatser psykisk ohälsa barn och unga (utöver 
pengar inom överenskommelsen psykisk hälsa 2018) så finns ett förslag från 
RUG barn och unga att gå ihop om dessa medel och göra en 
kompetenssatsning gemensamt i länet. Det finns med i handlingsplanen för 
barn och unga 2018 som ska tas i förvaltningschefsnätverket 9 mars. 

Inom Socialstyrelsens uppdrag om integrerad vårdform vid komplicerad 
problematik kommer fokusgrupp för socialsekreterare att genomföras. Har ni 
medarbetare med erfarenhet av ärenden med komplexitet (LVU/psykiatriska 
problem) där det varit svårt att hitta rätt placering? Ta chansen att göra er röst 
hörd på nationell nivå, kontaktuppgifter till SoS i PP-bild. 

Har er kommun erfarenhet av utredning av barn när det gäller människohandel 
i transnationella ärenden? Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag och tar gärna 
emot input om vad det behövs för stöd, kontaktuppgifter i PP-bild. 

Även kunskapscentrum för ensamkommande barn vill ha in goda exempel och 
input inför en nationell konferens, kontaktuppgifter i PP-bild. 

Det pågår flera initiativ för att stödja utvecklingen av tidiga samordnade insatser 
(TSI). Bland annat uppmärksammas Faluns arbete influerat av 
Skottlandsmodellen, Tillsammans för varje barn. De kommer under våren 
bjuda in till nationell konferens. 

I slutrapporten från Cecilia Grefves uppdrag som nationell samordnare för den 
sociala barn- och ungdomsvården lämnas några större förslag utöver de som 
kom under pågående uppdrag. Översyn av BBIC ur ett barnrättsperspektiv, 
barnet och ungdomens reform som jämförs med ädelreformen. 

Taligenkänningsprojektet som var en del av Grefves förslag avslutas. Resultaten 
ska sammanställas och läggas ut på SKL:s hemsida. Kommentus har fått i 
uppdrag att se på om det går att skriva ett nationellt ramavtal för taligenkänning 
så att kommunerna slipper upphandla och priset blir förmånligare 

Arbetet med systematisk uppföljning av den sociala barn och ungdomsvården 
som inleddes i uppstarten av BoU-satsningen fortsätter. Några 
verksamhetssystem har nu variabler för systematisk uppföljning integrerade, 
medan andra leverantörer inte är där ännu. Det finns möjlighet att påbörja 
arbetet via SU-BBIC och SU pilot för andra verksamhetsområden om ni inte 
vill vänta. Socialstyrelsen kommer att ta fram användarstöd för systematisk 
uppföljning inom ramen för BBIC i samband med pilotprojektet där bland 
annat Falun deltar. 

Lagrådsremiss om stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda 
befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem bifogas. 

Ett fönster av möjligheter, betänkande av utredningen om ett stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende bifogas. Förslag bland annat om 
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tillståndsplikt och socialnämndens ansvar att följa vården för barn som vistas i 
skyddat boende. 

HSLF-FS 2017:79 Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård trädde i kraft 1 feb 2018. Längst ner i föreskriften står, 
En handläggare som före ikraftträdandet av denna författning är anställd för att utföra 
uppgifterna som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) är till och 
med den 30 juni2019 behörig att utföra sådana uppgifter. SKL flaggar för att ett ärende 
bereds inom departementet inför hösten där det är möjligt att denna tid 
förlängs. SKL har hemställt hos regeringen att Socialstyrelsen snarast tar fram 
kompetensmål och att regeringen tillhandahåller kompletteringsutbildningar för 
icke behöriga. Vid nästa IFO-chefsmöte deltar högskolan för att prata vidare 
om detta. 

4. Överenskommelse psykisk hälsa 2018 

Bifogar årets överenskommelse och några bilder från SKL. RD har bistått med 
samordning av den regionala handlingsplanen, fördjupade analysen barn och 
unga 2017 mm tidigare år. Lisa Ask går ner i arbetstid och undertecknad går på 
tjänstledighet, RD har flaggat för att vi inte kan samordna arbetet med analys 
och handlingsplan under 2018. Kommuner och landsting får medel till sig för 
denna satsning och tidigare år har förslag getts att en del av dessa medel skulle 
kunna gå till samordning. 
Förvaltningschefsnätverket har arbetet med överenskommelsen som stående 
punkt på sin dagordning. 

5. Aktuellt från regional nivå 

I väntan på att vikarie för utvecklingsledare barn och unga finns på plats så 
finns handlingsplanen barn och unga som bas för det regionala arbetet. 
Nätverken kommer fortsätta att träffas, lokal bokas på Region Dalarna. 
Britta har fått ok från sin nya arbetsgivare att bistå i delar av introduktionen 
som går nu i vår. 

Åter igen flaggas för att frågan om BBIC-samordning behöver lyftas, kommer 
upp 9/3 till förvaltningscheferna. Hur ska stödet organiseras/finansieras 
framåt? Alla kommuner behöver ha sin BBIC ansvarige och utbildare enligt 
licensen. Idag finansierar inte kommunerna någon regional samordning. Den 
funktionen ska finnas för att vara kontaktyta mellan kommunerna och 
Socialstyrelsen. Grundutbildning kan fås via introduktionen, annars är det en 
fråga för varje kommun att lösa. 

6. Övriga frågor 

Deltagarna tar upp hur de organiserat inflödet i SIP-modulen (fd SVPL) i 
samband med nya SUS-lagstiftningen. Några har det på mottagningsfunktion, 
några har det kvar på biståndsbedömare.  

Dyker det upp frågor eller konstigheter går det att mejla in till en brevlåda som 
tas omhand av den regionala SUS arbetsgruppen (där Eva Jondelius 
förtjänstfullt företräder IFO). 

De planerar även att delta vid RUG-möten för alla områden och på något sätt 
skapa möjlighet till lokala dialoger. 
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7. Besök av BHV-enheten 

Kristin Linblom barnhälsovårdsöverläkare och Anna Berg utvecklare BHV-
enheten informerar om studien Barnsäkert. Uppstart i april där utvalda BVC 
kommer att använda en 17-frågors enkät om psykosociala riskfaktorer, övriga 
arbetar som vanligt. Studien kommer att pågå i två år. Pilotstudien visade att så 
många fler orosanmälningar gjordes inte, men fler hänvisningar. Många som 
svarade på frågorna gav träff på stress, både mammor och pappor.  

För de kommuner som berörs kommer informationsmöte att genomföras 6 
mars. 

BHV får medel att lägga på ett utvecklingsarbete för riktade insatser. 
Exempelvis intresserade av att gemensamma hembesök. Finns intresse och 
förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete i någon kommun? Skickar 
med slutrapport från det arbete som genomförts i Rinkeby-Kista. Även 
Huddinge kommun gör försök http://fou-
sodertorn.se/projekt/hembesoksprogram 

 
Tills sist flaggas för SUF:s årliga konferens. Årets tema, anpassat 
föräldraskapsstöd – barnets rättighet. http://www.lul.se/suf 

8. Barnahus 

En fråga hängde kvar efter förra IFO-chefsmötet, representant från norra 
länsdelen till styrgrupp Barnahus. Ewa Byström Mora utses vid dagens möte. 

Kristin Hamberg ny medarbetare på Barnahus presenterar sig. Jennie Tärndal 
visar Barnahus webbplats som är bra att titta på, där finns mycket matnyttigt. 

För att komma åt rutiner mm krävs inlogg (barnahus/barnahus).  

https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-
ungdom/barnahus/ 

Från hösten sker samråd på torsdagar.  

Statistik för 2017 på gång, så långt ser det ut att fler konsultationer görs och 
färre barnförhör. 

Finns bra material framtaget av Allmänna Barnhuset för hur ett stöd kan se ut 
efter förhöret. http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/efter-barnforhoret 

9. På gång 
 

Ny omgång introduktion barn och unga, uppstart 15 mars (anmälan till 
högskolan senast 1/3), sex tillfällen 
Kursledarutbildning ”Ett hem att växa i” 6–7 mars 
LOB workshop 20 april 
IFO-chefsmöten 13 april, 14 september, 16 november 

 

Vid pennan 

 

http://fou-sodertorn.se/projekt/hembesoksprogram
http://fou-sodertorn.se/projekt/hembesoksprogram
http://www.lul.se/suf
https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/barnahus/
https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/barnahus/
http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/efter-barnforhoret


 5(5) 
 

 

Britta Johnsson 
utvecklingsledare  

 


