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RUG barn och unga 2018-02-21 

Närvarande: Magnus Nordahl Falun, Lena Petrisi Ludvika, Lotta Olsson 
Borlänge, Jimmy Stenberg Avesta Anna Ståhlkloo BUP, Gunilla Apell 
Landstinget, Catarina Hedbys skola Mora, Eva Randell Högskolan Dalarna, 
Britta Johnsson, Helena Hanno Enochsson Region Dalarna 

Förhinder: Anette Gerlström primärvården, Ewa Byström Mora, Therese 
Hedback Malung-Sälen, Mikael Svensson Haga Leksand, Gunnar Wiréhn 
Smedjebacken (nätverk elevhälsa), Stefan Grybb skola Hedemora, Ulrika 
Forsell skola Borlänge 

1. Föregående minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna 

2. Regionbildningsfrågan 
En längre diskussion om regionbildningsfrågan som sköts upp vid förra 
mötet tas denna gång. 
Helena berättar hur långt processen kommit. Bland annat har ställning 
tagits om kommunförbundsfrågan. Det ska bildas ett förbund och 
frågan är överlämnad till kommunerna att bereda hur detta ska se ut. 
 
När det gäller hälsa och välfärd, arbete pågår är huvudfrågan hur 
stödstrukturen som finns idag ska lösas och organiseras 2019. 
På vilket sätt ska vi organisera oss för att jobba för gemensamma 
behov. Grunden för byggandet av en gemensam samverkans och 
stödstrukturen RSS var EBP-satsningen med fokus socialtjänst och 
närliggande hälso- och sjukvård. 
Hur förhåller sig området hälsa och välfärd i Regionen, hur kan vi bidra 
in i regional utveckling? 
Idag finansieras verksamheten av både av kommun och landsting (+ 
sparade nationella medel). Om det organiseras inom Regionen tappas 
det kommunala perspektivet bort? Viljan finns att bevara det 
kommunala inflytandet, men i vilka former?  
Hur ska tjänstemannanivån och den politikiska styrningen se ut? 
RUG barn och unga lyfter att det är viktigt med ett fortsatt gemensamt 
åtagande både finansiellt och i engagemang. Inte lika viktigt var det är 
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organiserat. 
 
Under åren har det visat sig att det är svårt med förankring av olika 
utvecklingsarbeten, regionala överenskommelser mm lokalt så det finns 
behov av ett bättre flöde. Hur ska välgrundade förslag från RUG 
förmedlas ut och förankras lokalt? Hur blir det verkstad? 

3. Ungdomshälsan 
 
RUG barn och unga är referensgrupp för arbetet med projektet 
ungdomshälsa i Dalarna enligt beslut i förvaltningschefsnätverket.  
 
Kristina Petterson Boberg och Mona Wessman representerar 
arbetsgruppen vid besök I RUG, se bifogade bilder som visades. 

Uppstart till projektet är förstalinjearbetet inom psykisk hälsa SKL. 
Initialt var fokus på arbetet i länet flöden första linjen ett projekt inom 
landstinget. Magnus Nordahl var kommunal representant i 
arbetsgruppen utsedd av RUG. 
Delar av arbetsgruppen gjorde studiebesök i Umeå juni -17 och fick ett 
gott intryck av deras arbete. 
Från 16 år samlade resurser under samma tak, ungdomshälsan. För 
yngre HLT -team (hälsa/lärande/trygghet). 
Hur ser förutsättningarna ut för Dalarna? Små kommuner är en 
utmaning. UM i länet ser olika ut i länet, anställningsformer, kompetens 
mm. SBU relativt ny verksamhet i länet, finns fortfarande 
barnsjukdomar. Gränsdragningsproblematik mellan BUP/SBU. Inte 
lika vanligt med gränsdragningsproblematik BUP/UM. 
Ungdomshälsan, vad betyder egentligen det? Behöver definieras. 
Vad är det vi ska lösa med detta? Behöver ett djupare analysarbete. 
Förslag att genomföra barnkonsekvensanalys. 
Fortsatt på uppdrag 2018? Projektledartjänster via landstinget 
Omtag i uppdraget efter att projektledare blivit sjukskriven. 
Inventera vad som fungerar bra lokalt, behövs förankringsarbete lokalt. 
Magnus är inte längre med i arbetsgruppen, Falun arbetar med ett annat 
spår för tidiga insatser. Kan konstatera att det skulle behövas mer 
socialtjänstkompetens i arbetsgruppen. 
Representanter från arbetsgruppen kommer tillbaka till RUG då arbetet 
för våren tagit fart. 

4. Överenskommelse hälsoundersökning 
 
Delar av revideringsgruppen har träffats för att se över den regionala 
överenskommelse som vi har och som inte stämmer överens med ny 
lagstiftning. Det finns behov av ytterligare arbete med 
överenskommelsen för att räta ut alla delar, men prioriterat nu är att få 
en överenskommelse som ändå stämmer med aktuell lagstiftning. 
 RUG tycker att det får vara ok att ha kvar gamla skrivningar om 
journaler i avvaktan på det försenade föreskriftsarbete. Britta förbereder 
underlag. I samband med nästa RUG bokas träff med arbetsgruppen 
samt Lena Berggren och Cecilia Wagneryd för att prata upplägg för en 
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streamad utbildningsdag till BVC och elevhälsa om BBIC 
samverkansstruktur på området hälsa. 

5. Rekrytering av utvecklingsledare mm 
Förfrågan har gått ut till förvaltningschefer och IFO-chefer om 
tjänsteköp under Brittas tjänstledighet. Handlingsplanen finns som 
grund för arbetet, den tas vid förvaltningschefernas möte 9/3. 
Nätverken fortsätter att träffas, Britta har fått ok från Rättvik att bistå 
under vårens introduktionsutbildning. Helena bokar tid med ordf 
Magnus och vice ordf Gunilla för att stämma av i väntan på rekrytering. 

6. Rapport till och från regional nivå 
Kort info om behörighetsregleringen, eventuellt kommer frågan om 
förlängning av övergångsbestämmelser upp i departementet till hösten. 
Eva Hämberg kommer att delta på nästa IFO-chefsmöte utifrån detta 
och introduktion IFO. 
 
En överenskommelse inom jämställdhetsområdet är gjord mellan 
regeringen och SKL, den innehåller bland annat medel till RSS för en 
halvtids tjänst inom området våld i nära relationer. 26/2 har SKL ett 

webbmöte med RSS för att diskutera förutsättningarna för dessa medel. 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor hanns med vid dagens möte. 

 

 

 

Britta Johnsson 
utvecklingsledare 

 


