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Minnesanteckningar RUG Missbruk. 

Datum:  22 januari 2018 

Tid:  13.15-16.00 

Plats:  Region Dalarna, Koppången 

 

Närvarande: Ewa Kjell, ordförande,  Borlänge kommun, Sten Eriksson Region 
Dalarna, Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna  Ulrika Andersson, 
Länsstyrelsen Dalarna, Irene Sturve, Länsstyrelsen Dalarna,  Eva Jondelius, 
Säters kommun, Helene Solarfs, Leksands kommun, Ulf Kassfeldt, Högskolan 
Dalarna. 

Anmält förhinder:  Mats Carlsson, Landstinget Dalarna, Jonas Hopfgarten, 
Landstinget Dalarna, Magnus Sjödén Polisen, Mora kommun, SIS,  Linn 
Leksell, Smedjebacken, Susanna Berglund, Landstinget Dalarna  

 

1. Inledning 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

Mötet inleds.  

2. Dagordning 

Dagordning godkänns. 

Förgående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

3. Hur har RUG fungerat 
Eva Jondelius och Ewa Kjell säger att utan RUG hade missbruksfrågorna i 
länet inte kommit så här långt som det ändå är idag. LOB-projektet och 
Länsdagarna hade heller inte varit levande och aktuella frågor utan RUG. Det 
ända forum där Landstinget, Kommunerna, SIS, Högskolan, Länsstyrelsen och 
Polisen finns med i samverkan. 



 

 

Fanns en vilja i tidigt skede från landstinget och kommunerna att driva mot en 
stödstruktur som finns idag. 

Ulf Kassfeldt ser det som oerhört viktigt att få vara med i RUG:s sammanhang 
ett ur Högskolans perspektiv. 

Länsstyrelsen ser forumet som viktigt i ett större sammanhang. Det har också 
varit bra att samverka olika uppdrag som givits åt olika organisationer inom 
länet. 

Sammanfattning blir att stödstrukturen och RUG är oerhört viktiga delar för 
utveckling av missbruks- och beroendevården i länet.  

4. Aktuellt läge kring inrättande av TN-plaser 
Sten lämnar en kort information om läget och det är 4 kommuner som inte 
svarat ännu. 

5. Uppdrag och budget för LOB-projektet 2018 
Helena Hanno Enochsson uppger att det finns ca 570 tkr att använda för det 
fortsatta arbete som kvarstår inom ramen för LOB-projektet under 2018. 

Förslaget är att det ska fördelas till lön för Sten Eriksson och Sören Fogdes 
fortsatta arbete under i första hand årets första 6 månader (Sören ska arbeta tre 
månader i projektet). Därutöver ska finns kostnader för bl. a administration, 
LOB workshop, arbetsgruppen unga/unga vuxna, resekostnader och en 
slutkonferens. 

Projektet handlar inte bara om TN-platser. Behöver avslutas ”snyggt.” 

RUG missbruk anser att det är viktigt att arbetet kan fortsätta, så att projektet 
kan avslutas på ett bra sätt. 

6. Komplettering av spelmissbruk i överenskommelsen 
enligt uppdrag från chefsnätverket  

Det ska göras en komplettering gällande spelmissbruk till den gällande 
överenskommelsen inom missbruk- och beroendevården. 

Så länge det inte finns något klart gällande spelmissbruk är det ingen skillnad i 
ansvarsfrågan. 

RUG beslutar att en arbetsgrupp ska utses som arbetar fram ett förslag om 
överenskommelse gällande spelmissbruk. 

Sten får i uppdrag att kontakta de som finns kvar inom landstinget och 
kommunerna som deltog i arbetet kring upprättande av den övergripande 
överenskommelsen 2015–2016. Dessutom ställs frågan till landstinget genom 
Mats Carlsson och Jonas Hopfgarten. 

Redovisning av resultatet och beslut om arbetsgruppen på nästa RUG 5 mars. 

7. Utse stödgrupp för implementeringsarbete riktlinjer, 
överenskommelse och vårdprogram. 

Punkten bordläggs till nästa möte. 



 

 

8. Handlingsplan 2018 
Punkten bordläggs till nästa möte. Sten får i uppdrag att revidera den tidigare 
utifrån vad som bör tas bort och vara kvar. Biläggs minnesanteckningarna. 

9. SUD 
Ulf lämnar information om utbildningar i SUD. 

ADDAD och ASI en gång under 2018, januari. 

HAP en gång vt. 2018. 

MI vår och höst 2018 

MET våren, mars. 

Basutbildning under hösten. 

Våld nära relation hösten. 

Introduktionsprogram barn/unga pågår. 

Ev. allmän introduktionsutbildning IFO, ska barn och unga tas bort? Ev 
hösten. 

ÅP är inte med. 

ACRA där pågår diskussion. 

Eva Jondelius tycker det är synd att vi tappar ÅP. Ulf säger att det kan vara en 
miss att ÅP inte finns med. Han ska kolla upp detta. 

Så RUG tycker att ACRA ska läggas på is och i stället satsa på ÅP till hösten. 

Ulf säger att många kommuner tar UIV som systematisk uppföljning. I SUD 
beställningen står det mindre tid för UIV, blivit mindre än tidigare år.  

10. Länsdag 9/2 
Sten och Ewa Kjell lämnar kort information och tills dags ca 90 anmälda. 

11. Regionbildning och information från regionen 
Helena har inget nytt. Möte i Au imorgon. Det finns många frågor att behandla 
och det ska finnas ett förslag färdigt under våren. 

Förslag ska presenteras för Välfärdsrådet. 

 

12. SMADI 
Irene lämnar en rapport om läget kring arbetet med SMADIT. Detta utgår från 
tidigare redovisning på RUG. 

 

13. Avslutning och nästa möte 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. Nästa möte 5 mars 
13.15-16.00 

 

 



 

 

 

Sten Eriksson 

 


