
 

 

Myntgatan 2 | SE-791 51 Falun | +46 (0)23 77 70 00 | info@regiondalarna.se | bg 5599-3331 | org nr 222000-1446 | www.regiondalarna.se 
 

  

Handläggare 

Helena Hanno Enochsson 
023-77 70 69 
Helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-05-30 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

Minnesanteckningar RUG Missbruk. 

Datum:  14 maj 2018 

Tid:  13.15-16.00 

Plats:  Region Dalarna, Koppången 

 

Närvarande: Ewa Kjell, ordförande, Borlänge kommun, Carina Frelin, 
Landstinget Dalarna, Linn Leksell, Smedjebacken, Åsa Johansson, Falu 
kommun, Marie Edbom, Mora kommun, Helene Solarfs, Leksands kommun, 
Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna 

Ej närvarande: Eva Jondelius, Säters kommun, Sten Eriksson Region Dalarna, 
Ulrika Andersson, Länsstyrelsen Dalarna, Ulf Kassfeldt, Högskolan Dalarna, 
Mats Carlsson, Landstinget Dalarna, Jonas Hopfgartern, Landstinget Dalarna, 
Magnus Sjödén, Polisen Dalarna, Veronica Ower, Malung-Sälens kommun, 
Susanna Berglund, Landstinget Dalarna, SiS, Statens Institutionsstyrelse. 

1. Inledning 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

Mötet inleds.  

2. Dagordning 

Dagordningen godkänns.  

3. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkänns.  

4. Presentation av Kriminalvården 

Skjuts upp till nästa möte.  

5. LVM avd 65, Mats Carlsson, Landstinget  

Mats fick förhinder, så frågan lyfts vid nästa möte.  



 

 

6. SIP, synpunkter på ändringar vid revidering 
Gruppen går igenom utskickat förslag till SIP riktlinjer. Helena antecknar och 
skickar synpunkterna till den arbetsgrupp som arbetar med SIP riktlinjerna.  

Kommentarer bifogas till minnesanteckningarna.  

7. SUD 
Ulf fick förhinder men skickar med att anmälan till baskursen i missbruk 
öppnar den 15:e maj.  

www.du.se/sv/Samverkan/sud/kalender/ 

8. Rapport från workshop LOB 20 april samt rapport från 
LOB 

Sten kommer att sammanställa materialet från workshopen. Generellt var 
samtliga deltagare nöjda.  
 
Sören Fogde gav en uppdatering från LOB projektet.  
Det finns ett uppdrag att utvärdera finansieringsmodellen av 
tillnyktringsplatserna. Sören har börjat titta på det, men det är svårt att 
utvärdera något innan det kommit igång. Det finns olika modeller som skulle 
kunna vara aktuella. Idag delar kommunerna och Landstinget på det (50/50). 
Är det rätt? Ska finansieringen ske utifrån nyttjandegrad. Utvärderingen bör 
göras ett år efter starten, då finns det material som kan ligga som underlag.  
 
Ska det finnas en styrgrupp för arbetet med etableringen och driften av 
tillnyktringsplatser? Ska nya välfärdsrådet vara styrgrupp? Till vem/vilka ska 
återrapporteringen göras? 
 
Det finns fler delar i LOB projektet som behöver utvärderas, inte bara 
tillnyktringsplatserna, vi måste följa processerna framöver och veta vilka delar 
som behöver utvecklas. En utvärderingsmodell ska presenteras på RUG 
missbruk framöver.  
Vårdanalys har gjort en utvärderingsrapport på LOB projektet. Det finns 
svårigheter i hela landet, nationellt följer man det vi gör i Dalarna.  

9. Regionbildning och information från regionen.  
Rådet för välfärdsutveckling är färdiga med ett förslag för hur verksamheten 
inom hälsa och välfärd ska bedrivas efter 2019, då Landstinget och Region 
Dalarna slås samman. Till sin hjälp har de haft chefsnätverkets AU 

Målsättningen har varit att behålla en plattform för gemensam samverkan 
mellan kommun och landsting. Rådet har inte gått in på innehållet i 
verksamheten, det är något som chefsnätverket kommer att arbeta med under 
hösten.  

Ett politiskt råd föreslås även finnas i fortsättningen, men att rådet ska breddas 
och bestå av representanter från alla kommuner och bestå av ordförande från 
socialnämnd eller motsvarande, samt presidiet för hälso- och 
sjukvårdsnämnden i den nya regionen.  

En grundbemanning bör finnas och den ska finanserias genom att kommuner 
och den nya regionen tecknar avtal, såsom vi har idag (avtalen täcker fyra 
tjänster).  



 

 

Än så länge finns det inga förslag på innehåll, vilka regionala utvecklingsgrupper 
som ska finnas kvar och hur de ska bemannas. Det arbetet fortsätter i höst 
utifrån de diskussioner som har förts i chefsnätverket.  

10. Övrigt 
Inga övriga frågor.  

11. Avslut och nästa möte.  
Nästa möte – 18 juni.  

 

 

 

 

Helena Hanno Enochsson.  

 


