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IFO-chefsmöte 2018-09-14
Närvarande kommuner: Eva Jondelius Säter, Linn Leksell Smedjebacken,
Ann-Sofie Andersson Ludvika, Karin Birgersdotter Malung-Sälen, Anna
Börjel Klingh Rättvik, Ewa Byström, Rickard Wahlberg Mora, Åsa Olsson
Hedemora, Pia Sellström Gagnef, Anki Magnusson Avesta, Anna-Karin
Olsson Älvdalen, Johan Jobs Leksand, Pernilla Davidsson Orsa
Lena Berggren, Sten Eriksson och Helena Hanno Enochsson från Region
Dalarna, Jennie Tärndal Hägglund Barnahus, Gerd Edström och Lotta
Olsson Socialjouren, Magnus Lagerqvist och Ingemar Wegfors IVO

1.

Barnahus

Jennie informerar om det som är nytt på Barnahus och om polisens nya
arbetssätt med teamarbete. Jennie informerar även om Barnahuskonferenser
och Dialogträffar under terminen. Barnafrid har ett regeringsuppdrag att
utvärdera samtliga Barnahus och kommer till Borlänge den 2:a oktober. Se i
övrigt medskickat bildspel.
Linn Leksell tar upp frågan om långa väntetider för polisförhör. Jennie säger att
polisen gjort en genomlysning och att de ser att de har för lite personal efter
den stora organisationsförändringen. Jennie tar med frågan till styrgruppen för
Barnahus. Dock har tiden mellan barnförhör och förhör av den misstänkte
kortats.

2.

Missbruks- och beroendevården

Sten Eriksson tar upp att rapporten unga/unga vuxna är klar så när som på
slutorden, den presenteras på nästa RUG 2018-09-27.

3.

Avhopparverksamhet

Ärendet får skjutas på framtiden då det inte finns någon beredning i ärendet.
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4.

Smått och gott från nationell nivå

Nytt licensavtal BBIC. Arbetsprocessen som lett fram hit är krav från SKL
socialchefsverk, samråd med RSS-nätverket, samtal med BBIC-samordnare o
utvecklingsledare samt beslut av SoS generaldirektör. Nya avtal ska tecknas med
kommunerna, det gamla upphör att gälla 30 juni 2019 och beslut ska fattas i
kommunerna till dess. De nya avtalen beräknas bli utskickade till kommunerna i
november. Krav för användning av BBIC är att nämnden har licens för BBIC
och att nämnden följer vad som står i konceptet. Licenstagarens åtagande är att
all handläggning inom myndighet ska omfattas (bof, LSS,familjerätt,
familjehem, stöd som finns ska användas, erbjuda grundutbildning till sina
anställda, ha en BBIC-ansvarig person, lämna förslag på förändringar och
förbättringar samt ingå i ett nätverk med andra kommuner.
Frågan om en samordnarfunktion tas återigen upp då nuvarande samordnare
går i pension till nyåret. Det krävs avsatt tid för uppdraget, vilket Falu kommun
bjudit på sedan 2007.
Information om att SKL givit ut en PM angående Placering av
ensamkommande i annan kommun. Det avser att besvara en del av de frågor de
fått angående de nya reglerna. PM:n har utarbetats av avd. för juridik i
samarbete med avd. för vård och omsorg. De har även utarbetat ett underlag
för överenskommelser mellan kommuner.
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjans
t/socialrattlssochassistansersattning/socialratt/placeringavensamkommandebar
niannankommun.19333.html

5.

Processen för bildande av region och området hälsa
och välfärd

Uppdragen fortsätter 2018, 2019 med en tydlig prioriteringsordning. Uppdragen
ska följas upp och utvärderas. Frågan är om RUG:arna kommer att bli kvar och
vilka som kommer att ingå i den nya ombildningen.
Bifogar pp från Helena Hanno Enochsson.

6.

Socialjouren

Gerd Edström och Lotta Olsson från länets gemensamma socialjour berättar
att man börjat titta på möjligheten att socialjouren kan få behörighet att läsa
journaler i de olika verksamhetssystemen som kommunerna har. Magnus
Nordahl har samlat in synpunkter från kommunerna och det är en diskussion
hur det kan lösas praktiskt. Det är viktigt för socialjouren att veta om det är
LVU, LVM för personen det handlar om. Förslag på att börja med Ludvika
som har Pro Capita. Socialjouren kommer den 16/11 och avrapporterar.
Socialjouren tittar på nya lokaler, Barnahus är ett möjligt objekt.
Budget, kommunerna debiteras kvartalsvis, socialjouren ligger back med
150 000 , de har behövt handledning vilket dragit med sig ökade
personalkostnader.
Gerd lämnar ut statistik till respektive kommun. De arbetar vidare med att göra
bra skyddsbedömningar och säger att de gärna besöker kommunerna.
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7.

Besök av IVO

Magnus Lagerqvist och Ingemar Wegfors från IVO berättar att man gjort en
kartläggning av konsulentstödd familjehemsverksamhet i Dalarna, det finns tio
som har tillstånd att bedriva verksamhet. Det är viktigt att kontrollera att de vi
använder har tillstånd, det händer att en del verksamheter skriver på sina
hemsidor att de har tillstånd trots att de inte har det. Det finns en föreskrift om
tillståndsplikten. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-21/
Ibland har verksamheterna ett bolag för att förmedla familjehem och ett för
handledning. Kolla gärna med IVO vid osäkerhet. Vad händer med barnen om
tillståndet förloras? Kan kommunen ta över det? Kommunen ska göra sina egna
familjehemsutredningar. Konsulenterna har många gånger svårt att förstå att de
inte har med barnen att göra, de ska handleda familjehemmet. Det finns ännu
inget bra register över vilka som fått tillstånd på IVO:s hemsida
Ett nytt projekt, barn- och unga med psykisk ohälsa, där man ska titta på
samordningen mellan huvudmän. De har begärt ut ungdomar som har
kontakter under tid och ska träffa ungdomarna och föräldrarna. Förstudien ska
vara klar nu i höst.
Tillsyn 2017 Dalarna
2017 gjordes en nationell tillsyn av ensamkommande barn som är placerade på
HVB. Det som var positivt var att många hade en bra kontakt med sin gode
man. Det som inte var bra – socialsekreterarna hade inte enskilda samtal med
barnen, det fanns ingen genomförandeplan och det gjordes inga besök i
hemmet där barnen bor.
Man har sett att många ensamkommande barn är traumatiserade, vilket man
inte bara kan förklara med en eftersläpning av flyktingströmmen. Många
önskade mer kontakt med sina socialsekreterare. 43% saknade
genomförandeplan. Här krävs det en kontinuerlig kvalitetsuppföljning och att
nämnden är uppdaterad.
Det har förekommit att man inte inlett utredning utan dröjsmål vid misstanke
om våld. Det finns brister i att nämnderna inte fattat beslut om att inleda
utredning inom 14 dagar. Skyddsbedömningar har inte gjorts, åtminstone inte
dokumenterat detta. Man har inte dokumenterat om man pratat enskilt med
barn. Inte klarat av att hålla tidsgränsen för utredningstiden. Viktigt att utreda
orsaken till avvikelsen. Man rapporterar in till IVO vad man gjort för att
förändra, men inte analyserat varför det skett. Man kan t ex. delegera till
medarbetarna att ansvara för en särskild rutin och återrapportera till kollegorna.
Analysera vad bristerna beror på och titta om vi brustit i några av våra rutiner
eller något annat.
I förhandsbedömningar för vuxna hittade man inga brister. När det gäller
utredningar enligt LVM hittade man att det inte inletts utredning trots anmälan
från polis.
Kommunerna ska rapportera in till IVO de barn som placeras i familjehem och
HVB enligt 7 kap 1 § socialtjänstförordningen.
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/blanketter/solforteckni
ng-over-barn-i-familjehem/forteckning-over-barn-under-18-ar-som-vistas-ifamiljehem.pdf
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En fundering från IVO är om socialtjänsten behöver anställa egna psykologer
då det framkommit mycket frustration kring samverkan runt barn med psykisk
ohälsa, även på vuxensidan gentemot psykiatrin.
Nästa IFO-chefsnätverk 16 november
Vid pennan

Lena Berggren
utvecklingsledare

