Informationsbrev
Barn och Unga Kalmar län
Information från
SKL:s BoU-nätverk 190507–08 (Tryck på bilderna så kommer bildspelet upp)
Senaste nytt/aktuellt från SKL -blandad info
Utifrån uppdrag psykisk hälsa – fick kommunerna pengar för 2019 i mars 2019.
Rekrytering av utvecklingsledare pågår på SKL kring Familjerättsfrågor samt digitalisering kring dessa.
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Förslag om lagändring kring anmälningar – barn och unga.
SKL föreslår lagändring för sökbara anmälningar. Förslaget skickas in 31 maj.
Kartläggning av aktualiseringar inom BoU pågår.
250 kommuner har svarat. Resultat av kartläggningen i slutet av 2019.
Behörighetsregleringen – BoU.
Förslaget ligger hos regeringen om förlängningen 2022 och den kommer att gå igenom i maj.
Förlängningen gäller bara de som är anställda innan 2014. Anställda efter 2014 är obehöriga.
SKL stöttar kommunerna att göra upphandlingar. Distansutbildning på webb kommer att
erbjudas. Bäst om högskolorna kan erbjuda utan upphandling. Socialcheferna har fått hur
många behöriga som saknas.
SKL:s inplanerade webbseminarium 2019.
Nytt kring digitaliseringen?
Pilot av Viewpoint.
IS-barnen.
Juridiskt PM finns på SKL. CVE samordningsansvar i frågan, ligger under BRÅ.
Utredningen Framtidens socialtjänst.
En expertgrupp på SKL ska tycka till om: Insatser utan biståndsbeslut, Vetenskap och
beprövad erfarenhet och om beslut som delegeras till utskott.
Överenskommelse om att samarbeta om barn och unga som vårdas utanför hemmet.
SKL vill samla alla läns då socialstyrelsen inom kort kommer begära ut dessa. Föreskrift kring
hälsoundersökning för placerade barn är på remiss hos regionerna.
Socionomutbildningen.
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TMO-Traumamedveten omsorg -Anna Öhlund , Rädda barnen.
En utbildning till personer som spenderar mycket tid med barnet/den unge. Utgår från tre pelare:
Trygga hemförhållanden, stödjande miljö och copingstrategier. Fokus på övrig tid utanför eventuell
terapi. Viktigt att bemöta barnet/den unge på rätt sätt – måste få förståelse för traumatiska
händelser för att främja läkningsprocessen.
De har arbetat fram en kompetensutvecklingsplan för socialtjänsten med inriktning mot
familjehemsvården i 4 steg. Kontakt med Anna på Rädda barnen an tas ifall intresse från kommun
finnes.

SIS-standard HVB – Kristoffer Petraeus
Svenska institutet för standard (SIS) är en ideell organisation som arbetar med att standardisera
olika verksamheter för att säkra kvalitet. De har nyligen tagit fram en standard för HVB

SIS
HVB-presentation hos SKL 2019-05-07.pdf

Kommunernas demografiska utveckling och hur det påverkar kompetensförsörjningen
Annika Wallenskog, SKL
Högsta försörjningskvoten på 100 år. Kommer att bli svårare att rekrytera personal framöver.
Åtgärder snarast för att täcka gapet: Dialog och samsyn med staten, förebyggande arbete,
samverkan, digitalisering, förlängt arbetsliv och alternativa inkomstkällor.

regionala
utv.ledaremaj2019 AW (1).pdf

Aktuellt inom kvinnofridsarbetet - Kerstin Wanhatalo

Kvinnofrid.pdf
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Länsstyrelsens EKB-uppdrag

Länsstyrelsernas
EKB-uppdrag.pdf

Socialstyrelsens uppdatering av deras uppdrag
Här kommer först en sammanfattande bild från varje område. Efter dessa hittar du
Socialstyrelsens alla bilder med mer detaljerad information.

Familjeorienterat arbetssätt – Agnes Lundström
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Integrerad vård/Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov – Pär
Alexandersson

Kunskapscentrum för ensamkommande barn (KEB) – Petra Rinnman

Kunskapsstöd om umgänge för barn som av placerade i familjehem – Rosmarie Odstam
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Info om januari/februari 2020
Socialstyrelsen ville förvarna kommunerna om att mycket material kommer på kort tid i början av
nästa år och det är viktigt att kommunerna avsätter tid för dessa nya material så de implementeras i
verksamheterna
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Socialstyrelsens information
Fler bilder kring områdena finns i PP:n

Socialstyrelsens
information 8 maj.pdf

På gång i Kalmar län
Handlingsplan med aktiviteter för 2019-2020
Handlingsplanen tillsammans med aktiviteter för samordnande gruppen Barn och unga och dess
utvecklingsledare är framtagen. Fastställande av den görs på Länsgemensam Ledning 2019-05-17

Överenskommelse Barn och ungas hälsa
Praktiska anvisningar kring barn och ungas psykiska hälsa är klara för beslut 2019-05-17. Lokala
arbetsgrupper enligt överenskommelsen är planerade till hösten. Inbjudan till dessa kommer att
skickas ut inom kort.

Placerade barns hälsa
En implementeringsdag/inspirationsdag har genomförts med Steven Lucas från Uppsala
universitetssjukhus som föreläsare.
Diskussion fördes även om länets Överenskommelse med tillhörande Praktiska anvisningar om hälsooch munhälsoundersökningar av placerade barn.

Kalmar län ÖK HälsoKalmar län ÖK
Praktiska anvisningar munhälsoundersökningar.pdf
Hälso, munhälsoundersökningar.pdf

Förändringar på regionala nivån
Vid årsskiftet bildades både Region Kalmar län och Kommunförbundet och detta har inneburit att
Länsgemensam ledning har sett över sin organisation. Respektive organisation har nu en
utvecklingsledare för varje område (Barn och unga, Missbruk och beroende, Psykisk hälsa och Äldre).
Från och med augusti kommer det att vara Anna Rosell som har ansvaret för området kring Barn och
unga på Kommunförbundet tillsammans med Emmy Ahlstedt på Region Kalmar län.

Med vänlig hälsning
Anne Borgernäs

Margit Lindholm-Johansson

Emmy Ahlstedt
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