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Tid och plats: Fredagen den 21 januari 2022 kl. 08.30 - 12.00 via Teams 
 

   
Närvarande ledamöter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa, 

Karlskrona kommun 

Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga, 

Karlskrona kommun 

Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 

(representerar även Funktionsstöd) 
Helen Ahlberg, verksamhetschef familj och individ, 
Karlshamn kommun (representerar även Funktionsstöd en 
tid framåt) 

Berit Clifford, verksamhetschef elevhälsan, ersatte Patrik 

Håkansson Utbildningsförvaltningen, Olofström Kommun 

Timmie Mattsson, verksamhetschef Funktionsstöd, 

Olofströms kommun (Deltog till viss del) 

Radmila Vujic, Funktionsstöd, Sölvesborg kommun 
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Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborg kommun 

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och 

Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge 
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare, 
kvinnokliniken, Region Blekinge 

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region 

Blekinge  

Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare 

FoU socialtjänst barn och unga, BKC, Region Blekinge 

 
 

Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 

Chiquita Persson, samordnare Navigatorcentrum, 

Arbetsmarknadsenheten, Karlshamns kommun 

Kristina Borén Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa 

Region Blekinge 

Tommy Persson Brukarsamordnare, NSPH 

 

 
Frånvarande:  
 
 
 
 
 
  

Erik Skrapegård, tf avdelningschef barn och unga samt 

daglig verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun 

Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och 

Ungdomskliniken, Region Blekinge 

Agnes Lindeberg, verksamhetschef 

Ungdomsmottagningen, Region Blekinge 

Anna Svensson, primärvårdschef, Region Blekinge  

Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och 

Ungdomskliniken, Region Blekinge 

Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms 

kommun 

 
 

 
 

  
Ordförande och 
sekreterare:                            

 
Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§50-§60 
 

 

 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Carina Andersson, ordförande och sekreterare 
 
 
Justeras för länets kommuner 
 
 
………………………………………….. 
Helen Ahlberg 
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Justeras för Region Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Helene Sjöblom Andersson 
 
 

 
 

 

 
 
§ 50 
Godkännande av föredragningslista  
 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar  
  
att      godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 51  
Val av justeringspersoner protokoll 
 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 
    
att      till justeringspersoner för protokoll för mötet 2022-01-21 välja  

• Helen Ahlberg, Karlshamns kommun 

• Helene Sjöblom Andersson, Region Blekinge 
 
§ 52 
Föregående sammanträdesprotokoll 2021-12-10 

 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar  
 

att      godkänna för 2021-12-10 upprättat sammanträdesprotokoll för 

Samverkansgrupp Barn och Unga 
 
 

§53 

Information om FINSAMs samverkanstruktur 

Föredragande: Chiquita Persson 

Vid förra samverkansmötet tittade gruppen på de lokala samverkansgrupperna som 

finns inom ramen för länets ledningsstruktur Samverkan Blekinge. Gruppen beslutade 

att kontakta Magnus Von Schenck, förbundschef på FINSAM Blekinge, för att få veta 

mer om FINSAMs samverkanstruktur, Chiquita Persson bjöds in till mötet och 



 

  4(8) 

berättade om det. Chiquita lyfte särskilt konsultationsteamen i samverkansstrukturen, 

de spelar en viktigt roll och syftet med konsultationsteamen är följande:   

• ”Tänka tillsammans” utifrån olika kompetenser, erfarenheter och regelverk: ej 

ta över ärenden! 

• Ge stöd åt handläggare när den uppenbara planeringen inte fungerar  

• Se möjlig samplanering 

• Tolka varandras regelverk 

• Lyfta generella frågor 

• Utmana praxis 

• Uppmärksamma regelkrockar, resursbrister och systemfel som försenar den 

enskildes rehabilitering 

• Uppdatera varandra om nuläge, förändringar, lagändringar m.m. 

 

Framgångsfaktorerna med konsultationsteamen anser Chiquita är följande:   

- Litet team  

- Tydligt uppdrag-förankrat 

- Tydlig struktur 

- Mandat att samverka 

- Respekt för varandras uppdrag: genomgång av uppdrag, resurser, regelverk 

- Samtalsklimat: Incheckning/Utcheckning, packa upp begrepp 

 

Chiquita berättade också om Navigatorcenters samverkansgrupp samt strukturen för 

arbetet med KAA-Kommunala aktivitetsansvaret, för unga 16-19 år som varken arbetar 

eller studerar. Se bifogat bildspel. FINSAM arbetar för ungdomar, det finns anledning 

att bjud in FINSAM för mer dialog kring dessa ungdomar vid ett annat tillfälle. Se 

bifogad presentation.   

 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 

att      lägga informationen till protokollet  

 

 

§54 

Uppdrag psykisk hälsa (UPH), nuläge, SIP  

Föredragande: Kristina Borén, Tommy Persson 

Ambitionen med Uppdrag psykisk hälsa (UPH) är att bygga hållbara satsningar i 

samverkan. Nya medel och en tilläggsöverenskommelse som kompletterar 

grundöverenskommelsen för 2022 finns, se länk. Blekinges del är 12.680.000 kronor, 

potten räknas ut utifrån befolkningsmängd. I årets överenskommelse förtydligas det 

att UPH-arbetet ska ligga i linje med omställningen till Nära vård. Redovisningen till 

SKR kommer att vara mycket mer detaljerad än tidigare.  

 

Satsningarna Barnsäkert och Tillbaka till skolan har fått beviljade medel för 2022. 

 

Vid förra mötet ställde sig samverkansgruppen bakom förslaget om en länsgemensam 

utbildningsstruktur, beslut om det tas på LSVO den 4 februari. Samverkansgruppen 

en%20tilläggsöverenskommelse%20som%20kompletterar%20grundöverenskommelsen
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beslutade också att arbetsgruppen som är bildad kring SIP, ska arbeta vidare med att 

skapa en gemensam inriktning för SIP processen för barn och unga länsövergripande. 

Det har arbetsgruppen påbörjat, en mindre workshop har genomförts och en större 

kommer att genomföras den 8 februari kl. 14.30-16.00. Samverkansgruppens 

representanter är välkomna att bjuda in en eller två deltagare med engagemang kring 

frågan och erfarenheter av SIP till workshopen den 8 februari. Meddela Kristina Borén, 

kristina.boren@regionblekinge.se. 

 

Arbetsgruppen har identifierat följande behov så här långt:  

• en gemensam struktur 

• digitala dokumentationslösningar 

• att SIP upplevs som en naturlig och självklar del i verksamheternas arbete 

 

I diskussionen kring SIP framkom det att det är mycket viktigt att värna om det som 

finns och har gjorts kring SIP tidigare, bland annat de kartläggningar som har gjorts. 

Det framkom också att alla representanter i samverkansgruppen är viktiga 

ambassadörer för SIP arbetet i länet.  

 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 

att      lägga informationen till protokollet  

 

att      meddela Kristina Borén om eventuella deltagare till workshopen den 8 februari 

 

 

 §55 

Det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn 

– Styrgrupp - Projektplan - Bollplank  
Föredragande: Helene Sjöblom Andersson och Carina Andersson 
Fråga om en mindre styrgrupp togs upp på LSVOs möte den 14 januari. Sedan utvecklingsarbetets 
start har LSVO varit styrgrupp för arbetet. För att stärka det fortsatta arbetet finns det behov av en 
mindre styrgrupp för kontinuerlig aktiv dialog och stöd, med representation från skola/elevhälsa, 
socialtjänst, funktionsstöd och hälso- och sjukvård. LSVO beslutade att en mindre styrgrupp ska 
utses. På nästa LSVO, den 4 februari, återkopplas utsedda representanter. Se bifogad presentation 
från LSVO möte. 
 

En uppdaterad projektplan för utvecklingsarbetet har skickats till Skolverket och Socialstyrelsen, 

utvecklingsarbetets långsiktiga mål är: En sammanhållen barn- elev- och ungdomshälsa där man ser 

till helheten med barnet i centrum. Arenor och beslutsvägar finns för sömlösa och tidigt samordnade 

insatser för barn och unga i Blekinge. Ett helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa där säkra 

övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.  
 
Insatser och åtgärder under 2022-2023  

• Stärka och tydliggöra samverkansstrukturen från politisk-, strategisk- till operativnivå  

• Stärka och tydliggöra samverkansstrukturen på lokal- och regionalnivå  

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande   

• Skapa kunskapshöjning på flera nivåer 

mailto:kristina.boren@regionblekinge.se
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• Erbjuda kommunerna och regionen möjlighet att följa upp samverkan på organisatorisk nivå i 
den lokala kontexten 

• Utveckla former för att arbeta systematiskt med barn och ungas delaktighet på olika nivåer 

• Att länsövergripande systematiskt använda brukarundersökningar inom ramen för tidiga och 
samordnade insatser 

 
Dessa insatser kommer att konkretiseras och aktiviteter kommer att tas fram i 
bollplanksgruppen/beredningsgrupp TSI. Bollplanksgruppen/beredningsgrupp TSI bereder förslag 
som samverkansgrupp barn och unga sedan får besluta om. Se bifogad logikmodell som 
presenterades på mötet. 
 
Bollplanksgruppen/beredningsgrupp TSI, har representation från skola/elevhälsa, socialtjänst, 
funktionsstöd och hälso- och sjukvård, gruppen hade sitt första möte den 24 januari.  
 
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 

att      lägga informationen till protokollet  

     

 
§56 

Barnrättsforum i Blekinge  

Föredragande: Radmila Vujic 

Radmila berättade om Skånes barnrättsforum, med frågan om det är något samverkans 

gruppen ser att Blekinge behöver. Barnrättsforum Skåne är en regional plattform för stöd 

och samordning av barnrättsarbetet i Skåne. Forumet anordnar bland annat gemensamma 

utbildningssatsningar samt nätverksträffar för utbildade barnrättsstrateger.    

 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 
att          bjuda in representant från Skånes barnrättsforum för mer information  
 
 
§ 57  

Länsdialog Strategi för hälsa, Workshop 6 maj - Goda exempel på satsningar för 

Barn o Unga  

I SKR:s inriktningsdokument för kongressperioden 2020-2023 finns målet att: 

Kommuner och regioner jobbar tillsammans med Strategi för hälsa för att uppnå 

strategins mål - En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt.  

Utifrån det initierar SKR till länsdialoger med landets 21 län, för dialog med kommuner 

och region utifrån respektive läns förutsättningar.  

 

Länsdialogers syfte är att:  

• Föra dialog om utvecklad samverkan för främjande och förebyggande arbete 

• Identifiera prioriterade förbättringsområden 

• Utbyta erfarenheter och lyfta fram lärande exempel. 
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Målgruppen är förtroendevalda och chefer i ledande ställning inom regionen och länets 

kommuner med ansvar för folkhälsa, skola, socialtjänst, omsorg och hälso- och 

sjukvård. Samverkansgruppernas representanter är välkomna till länsdialogen.  

LSVO har utsett en arbetsgrupp som arbetar med upplägget för dagen. Arbetsgruppen 

efterfrågar nu goda exempel på insatser från de tre samverkansgrupperna; barn och 

unga, vuxna och äldre. För att komma fram till vilken satsning samverkansgruppen vill 

presentera från barn och unga gruppen, delades gruppen in i tre grupper för dialog och 

diskussion.  
 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 

att          BarnSäkert blir samverkansgrupp barns och ungas förslag på bidrag till 

Länsdialogen den 6 maj. Det är en satsning som håller på att etableras i samtliga 

kommuner i länet, det är ett gott exempel på hur en satsning kan etableras 

länsövergripande  

 

att          föreslå att fler goda exempel kan visas rullande på en digital skärm utanför 

konferenslokalen, så som det gjordes på konferensen Samverka – så mamma slipper gå 

på så många möten samt på Blekingedagen i Olofström 2019 
 
 
§58 
Barngruppen/vuxengruppen 
Diskussion har förts i samverkansgrupp vuxen om att lägga samverkansgrupp barn och 
unga samt vuxna samma dag, att exempelvis inleda med barn- och ungaperspektiv sen 
ha gemensamma frågor för att avslutningsvis har vuxenperspektiv på agendan. Det 
skulle underlätta för de som är med i båda samverkansgrupperna.  
Diskussion fördes om detta i helgrupp, det är svårt att hitta en lösning som är idealisk 
för alla. Det fanns en stark önskan om en separat barn och unga grupp innan strukturen 
gjordes om, då upplevelsen var att frågor kring barn och unga fick för lite utrymme. 
Samverkansstrukturen är fortfarande ny, det är svårt att hinna alla frågor på den tiden 
gruppen har idag. Ett förslag är att samverkansgrupperna har ett – två gemensamma 
möten per termin om det finns gemensamma frågor. Samordnarna för grupperna får 
ha en närmare dialog och se över ärendena så de har rätt fokus.  
 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 
att          behålla den struktur som finns idag, det är för tidigt att göra förändringar. De 
som deltar i båda samverkansgrupperna får välja att ”zooma ut” om det är ärende som 
de redan har hört 
 
 
§59 
Samverkansgrupp Barn o Unga 2022  

- Utvecklingsdag, för att arbeta fram en målbild för samverkansgruppen och 
handlingsplan för 2022 

- Förslag på mötesdatum för hösten -22 9 sep, 14 okt, 11 nov, 9 dec 
 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 
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att          försöka ha en fysisk utvecklingsdag på Bräkne-Hobys folkhögskola den 7 april, 
inbokat möte förlängs till en heldag, ny kalenderinbjudan skickas ut  
 
att          kalenderingbjudningar för höstens förslag på mötestider skickas ut och svaras 
på omgående för att säkerställa att så många som möjligt kan delta på mötena    
 
 
§60 
Övrigt  

- Barnahus 
Arbetet pågår, möte med Polismyndigheten är inbokat, deras 
ställningstagande och deltagande i arbetet är avgörande. 

 
- Forum för LSS frågor 

Det har kommit upp en fråga om LSS frågor finns med i samverkansgruppen 
och om frågorna får tillräckligt med utrymme. Kort diskussion fördes i gruppen 
upplevelsen är att det är möjlighet att ta upp LSS frågor på mötena, kanaler 
finns, men det har inte varit några LSS frågor på agendan hittills.   

 

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar 

 
att          ta informationen till protokollet 
 
att          se över den lokala strukturen för LSS frågor samt kopplingen till 
samverkansgruppen 
 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 

Föredragande 
 

 



 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet.  

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