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IFO-chefsmöte 2019-05-17
Närvarande kommuner: Ann-Marie Molin Säter,
Maria Lasell Rättvik, Ewa Byström, Rickard
Wahlberg Mora, Erika Strandh Hedemora, Johan
Jobs Leksand, Marie Jangmyr Sundin Orsa, Ewa
Kjell Borlänge
Lena Berggren, Region Dalarna, Kristin Lindblom, Anna Berg, Ulrika
Nygren Barnhälsovårdsenheten

1.

Föregående minnesanteckningar

Läggs till handlingarna.

2.

Medskick från RUG barn- och unga

Angående samordnarfunktionen är det viktigt att rekrytera utvecklingsledare
med BBIC-kompetens samt erfarenhet av myndighetsutövning.
Introduktionskursen bör kunna drivas vidare i samarbete med högskolan,
frågan tas vidare i nästa RUG där Eva Randell från högskolan medverkar.
Det diskuteras om en nystart av ”Våga vara ny” enligt Eva Kjell, det får inte bli
parallella spår. Lena kollar upp saken och informerar.
Obehöriga socialsekreterare, av de närvarande kommunerna var det ett fåtal
som hade det.
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Information om ”Min insats” som kommer till hösten. Inbjudan kommer inom
kort.

3.

Barnhälsovårdsenheten

Diskussion kring frågor hur socialtjänsten agerar på anmälningar på barn som
uteblir på besök vid upprepade tillfällen samt information om gravida kvinnor
där man befarar omsorgssvikt då barnet är fött. Det pågår ett pilotprojekt i en
Dalakommun där bvc och socialtjänsten samverkar kring barn och föräldrar i
de fall man befarar svårigheter i föräldraskapet och man bedömer att stödet kan
behövas i högre omfattning än vanligtvis. Till Rikshandboken skickas en länk.

4.

Smått och gott från nationell nivå

Socialstyrelsens och SKL:s information kommer med som bilaga.

5.

Handlingsplan mot missbruk och beroende

Sten och Lena jobbar vidare med arbetsgruppen och kommer att presentera ett
förslag till hösten. Ewa Kjell påpekar att vi ska benämna det som
abstinensbehandling och inte avgiftning.

6.

Övriga frågor

Ewa Kjell har fått en fråga från länsstyrelsen om Borlänges samordnare för
avhopparverksamheten kan arbeta regionalt som stöd till övriga kommuner.
Samordnaren har upparbetade rutiner och kontakter med polismyndigheten
som kan vara värt att få hjälp och stöd med. Kommunerna som var närvarande
är positiva till det stödet.
Vid pennan

Lena Berggren
utvecklingsledare

