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Tid och plats: Fredagen den 14 oktober kl. 08.30-15.30 på Bräkne-Hoby Folkhögskola 

 
   
Närvarande ledamöter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa, 

Karlskrona kommun (representant för elevhälsan i länet) 

Nina Bjelke, verksamhetschef myndighet IFO, Karlskrona 

kommun (fm) 

Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 

(representerar även Funktionsstöd) (närvarade 

inledningsvis på mötet) 
Sofia Wildros, verksamhetschef, Råd- och stödteamet 
(RoS), Ronneby kommun (representant för elevhälsan i 
länet) 
Helen Ahlberg, verksamhetschef familj och individ, 
Karlshamn kommun (representerar även Funktionsstöd) 

Radmila Vujic, Funktionsstöd, Sölvesborg kommun (fm 

digitalt) 

Patrik Håkansson Utbildningsförvaltningen, Olofström 

Kommun 
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Boris Svensson, verksamhetschef Primärvård öst samt 

Ungdomsmottagningen, Region Blekinge 

Carita Johansson, avdelningschef första linjen barn och 

ungas psykiska hälsa, Region Blekinge (fm) 

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region 

Blekinge  

 

 
 

Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 

 

Susanne Wallin Ericsson, projektledare TSI Karlskrona 

Kristina Borén, Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa 

Region Blekinge 

Nickolas Maxon, Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa, 

Olofströms kommun 

Charlotte Clementz,  

 

 

 
Frånvarande:  
 
 
 
 
 
  

Neche Mehmed, avdelningschef barn och unga samt 

daglig verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun 
Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborg kommun  

Timmie Mattsson, verksamhetschef Funktionsstöd, 

Olofströms kommun (representerar även IFO)  

Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och 

Ungdomskliniken, Region Blekinge 

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och 

Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge 

Lena Karlegärd, mödrahälsovårdssamordnare, Region 

Blekinge  

Cecilia Klyft Frih, verksamhetschef Allmäntandvården, 

Folktandvården Blekinge, en del av Region Blekinge 

Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare 

FoU socialtjänst barn och unga, BKC, Region Blekinge 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
Ordförande och  
Sekreterare:                            

 
Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§107–112 
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Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Carina Andersson, ordförande och sekreterare 
 
 
 
Justeras för länets kommuner 
 
 
………………………………………….. 
Sofia Wildros 
 
 
Justeras för Region Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Boris Svensson 
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§ 107 
Godkännande av föredragningslista  
 

Samverkansgrupp Att växa upp beslutar  
  
att          godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
§ 108 
Val av justeringspersoner protokoll 
 

Samverkansgrupp Att växa upp beslutar 
    
att          till justeringspersoner för protokoll för mötet 2022-10-14 välja  

Sofia Widros, Ronneby kommun 
Boris Svensson, Region Blekinge 

 
§ 109 
Presentation av Karlskronas TSI arbete 

Föredragande: Helén Allevang och Susanne Wallin Ericsson, projektledare för TSI satsningen 

 

Presentationen av Karlskronas TSI-modell är en uppföljning av ett beslut från LSVO, Att 
samverkansgrupp Barn och Unga ska undersöka HLT- samverkansmodell närmre samt lämna förslag på 
hur en liknande modell skulle kunna se ut och implementeras i Blekinge (utklipp från LSVO:s protokoll, 
9 april 2021 §94).  Efter presentation av HLT-modellen, dialog i de lokala samverkansgrupperna och 
dialog i regionala samverkansgruppen beslutade samverkansgruppen följande, att återrapportera till 
LSVO att det inte är aktuellt med något länsövergripande utvecklingsarbete kring HLT modellen i 
dagsläget. Samverkansgrupp Barn och Unga kommer att följa Karlskrona kommuns utvecklingsarbete/ 
modell som har vissa likheter med HLT modellen (utklipp från samverkansgruppens protokoll, 8 
oktober 2021 §30). 
 

Karlskronas TSI modell består av 4 spår som hör ihop; 1) Lokala TSI-grupper, 2) Stor-

TSI, 3) Problematisk skolfrånvaro, 4) SIP. Politiken har fattat övergripande beslut att 

TSI ska införas på bred front i Karlskrona. Inledningsvis fick styrgruppen i uppdrag att 

göra en processkartläggning.  

 

1) Lokala TSI grupper 

Deltagare i lokalt TSI-team: EHT-personal (rektor och tex kurator, specialpedagog, skolsköterska, 

socialpedagog, Studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog), Kultur- och fritid Fritidsledare, 

Personal Socialtjänst mottagning och familjestöd/behandlare, Verksamhetsutvecklare 

Funktionsstöd, Närpolis, Primärvård tex BVC, Första Linjen för barn och ungas psykiska hälsa (vid 

behov). 

 

Metoden Tjänstedesign har använts för att få en process med kartläggning och fokus på 

just den skolans/förskolans/områdets utmaningar.  

Nu är ca 70 % av kommunens skolor igång 

 

 

 



 

  5(8) 

2) Stor-TSI  

Syftet med Stor-TSI är att mötas tvärprofessionellt för kollegialt lärande, kännedom 

och förståelse för varandras uppdrag och ansvar.  

Mål med Stor -TSI är att samverka i det förebyggande arbetet kring barn och unga 

samt att få förståelse för varandras verksamheter. Att se de gemensamma 

möjligheterna att tidigt se och förebygga svårigheter för barn och deras familjer.  

Stor-TSI - har genomfört 4 möten, fler bokade 

 

3) Problematisk skolfrånvaro 

Arbetet startade HT-21 och då med deltagare från flera förvaltningar samt Regionen.  

Arbetet innehåller olika delar som bildar en helhet; 

• Gemensam handlingsplan för skolnärvaro skapas över Karlskrona 

kommuns förvaltningar och Region Blekinge.  

• Utbildningspaket NPF och skolnärvaro erbjuds all personal inom 

förvaltningarna och regionen. 

• Lokala TSI-grupper rullas ut på alla skolor och förskolor i kommunen.  

• Stor-TSI verkar för att öka förståelsen för vad vi inom Karlskrona kommun och 

Region Blekinge kan göra gemensamt för att öka skolnärvaron för våra barn 

och unga i Karlskrona kommun.  

 

I arbetet har man också tagit hjälp av Aggie Öhman för stöd att implementera 

PRINSmodellen som består av a) omfattning och allvarlighetsgrad, b) fem frånvarotyper 

och c) Analysblomma.  

 

4) SIP – är en aktivitet som väntar på start 

 

Power Point bilder från presentationen bifogas med protokollet. 

 

Samverkansgrupp Att växa upp beslutar  
 

att          ta informationen till protokollet  

 

att          respektive lokal samverkansgrupp diskuterar om modellen är möjlig att 

etablera i respektive kommun  

 

att          återkoppla till LSVO att Karlskronas TSI är en bra modell och de lokala 

samverkansgrupperna diskuterar om modellen är möjlig att etablera i respektive 

kommun  

 

att        samverkansgruppen önskar tydligare uppdrag från LSVO 
 
 

§110 
Gemensam riktning för SIP processen för barn och unga länsövergripande  

Föredragande: Kristina Borén, Nickolas Maxon och Charlotte Clementz  
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Ärendet är en uppföljning av tidigare beslut i samverkansgruppen, och består av två delar; var står vi i 
arbetet och via workshop hitta vägen att ta det vidare. 
 

1) Var står vi i arbetet 
Två workshops har genomförts, sammanställning och dialog med och redovisning för 
samverkansgruppen, samt enkätutskick till samverkansgruppen inför dagens workshop.  
Det som har framkommit från de två tidigare workshopstillfällena är följande:  

• rädslor 

• brist på rutiner och helhetsstruktur 

•  gemensam kunskap/utbildning saknas 

• vi samverkar inte på riktigt 

• olika värderingar 

• brist på information till målgrupperna 

• sårbarhet 

 

En summering av arbetsgruppen utifrån tidigare workshops, dialog med 

samverkansgruppen och enkätsvar från samverkansgruppen:  

• Utmaningen större än bara SIP 

• SIP är en väldefinierad process 

• SIP ett verktyg i en större process/metod 

• Relationsberoende 

• Insatsberoende 

 

2) Via workshop hitta vägen att ta det vidare 

Modell för workshopen var Theory U (Otto Scharmer) 

 
 

Vad är det vi vill ta reda på/uppnå ur ett långsiktigt perspektiv? Vad är det som inte 

fungerar? 

Hur tycker vi samverkan fungerar idag? Vad fungerar bra? Vad hindrar oss? 

Varför - För Samhället/Medborgare - För vår Verksamhet - För Mig 

 

Samverkansgruppen Att växa upp beslutar 

 

att         Kristina och Nickolas sammanställer resultatet från workshopen och 

återkommer till samverkansgruppen med en presentation av underlaget och förslag på 

hur adressera arbetet framåt för att åstadkomma en kvalitetshöjning av SIP processen 

för barn och unga  
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§111 

Handlingsplan för samverkansgruppen Att växa upp 

Föredragande: Carina Andersson 
Utifrån LSVO:s verksamhetsplan som fortfarande är ett utkast och logikmodellen som 
samverkansgruppen har arbetat med arbetade samverkansgruppen fram ett utkast på handlingsplan 
för 2023–2025. Utkastet av handlingsplanen bifogas med protokollet.   
 

Samverkansgruppen Att växa upp beslutar 
 
att         Sofie Wildros och Carina Andersson ser över utkast av handlingsplan, om aktiviteterna kan 
struktureras om, förtydligas eller komprimeras mer.   

  

att         utkastet skickas efter det på remiss till samverkansgruppen 

 

 

§112 

Övrigt 

Samverkansmötet den 9 december krockar med spridningskonferensen: Nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Hösten 2022 lanserar Socialstyrelsen en 

remissversion av nationella riktlinjer för adhd och autism. Med anledning av detta 

arrangerar Södra sjukvårdsregionen tillsammans med Socialstyrelsen ett 

spridningsseminarium den 9 december 2022. För stöd i hur riktlinjerna kan omsättas 

praktiskt finns vård- och insatsprogrammet (VIP) adhd som dessutom beskriver hur insatser 

kan ges i skolan. Mer information och anmälan finns på Södra sjukvårdsregionenens. Länk 

till Södra sjukvårdsregionens sida med anmälningslänk: Spridningsseminarium Nationella 

riktlinjer adhd autism 9 dec 2022 - Södra sjukvårdsregionen (sodrasjukvardsregionen.se) 

(sodrasjukvardsregionen.se) 

 

Samverkansgruppen Att växa upp beslutar 

 

att         samverkanmötet den 9 december ställs in och att samtliga representanter 

rekommenderas att delta på det digitala spridningsseminariet: Nationella riktlinjer för 

vård och stöd vid adhd och autism. 

 

  

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 

Föredragande 
 
 
  

https://sodrasjukvardsregionen.se/spridningsseminarium-nationella-riktlinjer-adhd-autism-9-dec-2022/
https://sodrasjukvardsregionen.se/spridningsseminarium-nationella-riktlinjer-adhd-autism-9-dec-2022/
https://sodrasjukvardsregionen.se/spridningsseminarium-nationella-riktlinjer-adhd-autism-9-dec-2022/
https://sodrasjukvardsregionen.se/spridningsseminarium-nationella-riktlinjer-adhd-autism-9-dec-2022/
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Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet.  

Var vänlig verifiera dokumentet på https://sign.regionblekinge.se/validate  

 

 

 
Den här sidan är tillagd av Region Blekinges underskriftstjänst. Sida 1 
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