
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Barn- och 
unga 2022-11-28 
Tid:  15,00–17,00 

Plats:  via Teams 

Omfattning: 1–9 

Närvarande 

Jenny Linder  

Lars Gelander  

Lina Ljung Roseke  

Julia Eriksson   

Charlotte Bliesener Falkenström   

Ingela Sunneskär (sekreterare)  

Mikael Szanto, adjungerad till dagens workshop 

 

 

Frånvarande 
Agneta Kettil (ordförande)  

Morgan Gustavsson  

Maria Julin 

Simon Hägglund  

Maria Sjöblom Hyllstam   

Annelie Fischer   

Maria Glemfelt    

 

1.  Mötets öppnande 

Charlotte Bliesener Falkenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning  

Sekreterare Ingela Sunneskär, Närvårdskontoret.  

 

3. Små barns psykiska hälsa. En modell för första linjen  

Mikael Szanto är inbjuden till dagens möte som handlar om workshop om 

problematisk skolfrånvaro/ fullföljda studier för att leda detta.   

Dialog om Case utifrån mötets alla olika professioner och perspektiv. Följande 

synpunkter kom fram: 

- Samverka, gemensam syn. 

- Viktigt att förtydliga medverkan från olika verksamheter, vilka barn med 

stora behov ska läggas mer tid till. 

- SIP kan vara ett trubbigt arbetssätt.  

- Viktigt att träffa barnet.  

- Arbetsmiljön i skolan, allt behöver inte individualiseras. Ta in mer om vad 

man behöver göra för alla barn. Förutsättningar och anpassning av lärmiljön 

för att passa fler elever.   



 
 

- Övergången från förskolan till skolan, ge förutsättningar i tid. Tidiga insatser 

på gruppnivå.  

- Individualisering, se till barns specifika behov, inte alla resurser till alla barn, 

alla behöver inte samma sak.  

- Planen! Titta på allt, inte bara det somatiska. Verksamheterna kompletterar 

varandra med informationen.  

- Skolan har stort ansvar att starta direkt. Se till att det blir gjort och att 

övergångar fungerar.  

- Ge barnen en känsla av sammanhang, vilket kan ge upptäckter av enklare 

svårigheter, barnet slipper bli klassificerade som att inte fungera alls.  

- Föräldrastöd från socialtjänsten är en viktig insats. Frivillig basis kan vara 

tillräckligt, för att ge barnet trygghet i skolan.  

- Information och öka kunskap till föräldrar om frivilliga insatser från 

socialtjänsten på föräldramöten, som gett bra resultat i någon kommun.   

- Behövs en samordnare, alla har tidsbrist. När vi gör bäst jobb.  

- Förbyggande insatser. 

- Veta vad man kan förvänta sig av varandra. Förväntningar som man inte kan 

leva upp till är tufft, för medarbetarna.   

- Sammanhållen barnhälsa skulle förenkla arbetet. Finns en rapport om 

Hammarkullens arbete kring detta.   

- Ta med Rehab, som t.ex. kan hjälpa till med social kompetens, 

kroppsuppfattning, övningar som är lätta.  

- Det mest hälsofrämjande är att barnen tar del av skolan, allt annat är extra 

ordinära insatser. 

- Diskutera i skolan vem som har ansvar och vilka roller som finns på varje 

enhet samt kontakt till socialförvaltningen.  

- Förankra alla rutiner så att alla är med och implementerar på varje enhet, vad, 

hur, när?  

- Vi har vetskap men även förhoppningar om att någon annan kommer in och 

löser. Vilka pusselbitar lägger var och en och vem lägger hela pusslet? 

 

Mikael Szanto bollar med Charlotte Bliesener Falkenström om fortsatt arbete och när 

han ska komma in i gruppen igen, för att ta arbetet vidare.  

 

4. Sammanfattning av hur det har varit i Uppdragsgruppen under året 

Hur kan vi påverka, extra viktigt hur vi kan koordinera våra insatser så att de 

kommer till nytta. Vi har bra dialoger i gruppen.  

Ibland svårt att hänga med, men är intressant, svårt att informera vidare. Bra att 

känna till och att samordning sker. Åsikter kan omhändertas i gruppen, för att göra 

det enklare.  

Hur kan vi bli mer konkreta och hur mäter man samverkan?  

 

5. Avslut och Nästa möte 

Charlotte Bliesener Falkenström tackar alla och avslutar dagens möte. Nästa möte är 

den 23 januari 2023. 

 


