
 

Minnesanteckningar Nätverk BOU 4 mars 2022  
 

Närvarande: Anna Elstad (Trollhättan), Therese Karlsson (Trollhättan), Annika Lantz 

(Vänersborg), Britt-Marie Härnesand (Dals Ed), Sofia Larsson (Färgelanda), Madeleine 

Barrling (Tanum), Veronica Isaksson (Tanum), Anna Persson (Sotenäs), Tommy Jenssen 

(Uddevalla), Camilla Andersson (Uddevalla), Sofia Källmark - del av mötet (Strömstad) och 

Elisabeth Bredberg. 

 

Mötet genomfördes med stöd av Teams. 

 

Sammanfattning av kommunernas BoU arbete 2021;  
 
Från Vänersborg blir det en rapport från familjehemsgruppen arbete. 2021 var ett ganska lugnt år. 
Det var inte så stort inflöde till familjehemsgruppen som det varit tidigare år. Det ökade dock under 
hösten och nu är det inflöde som vanligt igen. De vet inte om det hade med pandemin att göra. De 
har jobbat mycket med vårdnadsöverflyttningar. 10 utredningar till Tingsrätten. Men det tar tid där. 
Vissa ärenden har legat 1 år. Mål för 2022 är att se vilken information barn får om sina rättigheter 
och att jobba med barn och föräldrars delaktighet. Använder Digitala samtal i arbetet att prata med 
barn. Tidigare har de också prövat Barnsam. 
 
Dals Ed är en liten kommun med 2 socialsekreterare på myndighetssidan och två familjebehandlare 
på utförarsidan. De har varit ”turbulent” 2021 och de har haft konsulter i verksamheten. Kommer att 
ha konsulter fram till augusti 2022 på IFO-chefstjänst och 1e socialsekreterartjänst. De har jobbat 
mycket 2021 med rutiner, behandlarnas uppdrag. Även jobbat mycket med att inte ta över 
föräldrarnas ansvar. Kommer att jobba vidare med rutiner och organisation. Positivt är att de fått 
igång en positiv samverkan med BVC, förskola och skola. De har startat en samverkansgrupp med 
skola, polis, fritid och socialtjänst. 
 
Sotenäs är de också en liten kommun. Tre handläggare. De har introducerat en digital app som heter 
Om Mej. Precis börjat använda den i samtal med barn/ungdomar. De har jobbat en del med BIM. 
Sommaren var lugn men under hösten har många utredningar startats. De ska framöver arbeta med 
information till de placerade barnen. De har börjat ett arbete med våldsutövare. Har gått en 
utbildning (IVIN) för att genomföra detta arbete. 
 
I Tanum har de under 2021 har de jobbat med rekrytering för att inte behöva ha konsulter. En lugn 
sommar ärendemässig, men under hösten har det ökat på. På familjehemsidan har det jobbat med 
”Ett hem att växa i”. De har Jobbar med att kartlägga psykisk ohälsa hos barn. Det finns ett 
samverkansteam med skolan ang bl a hemmasittare. Skolan har en anställd kurator som jobbar med 
behandlingsteamet och de har fått goda resultat. De har avslutat Barnsam men har ännu någon 
ersättning för den, De sitter i nya tillfälliga lokaler just nu då de andra renoveras. De har många 
våldsäreden så de behöver skaffa kompetens att prata med våldsutövare och även barnsamtal.  



I Färgelanda arbetade de bra 2021 med Vårdnadsöverflyttningar. De skickade iväg fem ansökningar. 

Men det är en utdragen process i domstol så de inväntat svar på dem. Utvecklingsområden 2022 är 

väld i nära relation. De ska få till en rutin kring samarbetet Vuxen/Barn för familjer som placeras på 

skyddat boende. 

Trollhättan är en stor kommun jämfört med kommunerna ovan. De gjorde en organisations -

förändring för ett år sedan där de bildade två grupper, som jobbar i fem team. De är 30 (plus) 

socialsekreterare anställda. De växer i personalgruppsstorlek nästan hela tiden. Efter en lugn sommar 

strömmade mer ärenden in under hösten. Det är många ärenden med barn som har NPF 

problematik, många våldsärenden och ärenden med missbruk. Ett utvecklingsarbete har startat med 

att personalen går en utbildning i Attention. Det handlar om hur socialtjänsten ska bemöta personer 

med NPF problematik. De har med anledning av denna utbildningssatsning en arbetsgrupp som tittar 

vidare bl a på hur de kan anpassa arbetsplats/arbetsmiljö för bli bättre. Det finns två projekttjänster 

som arbetar mera mot organiserad brottslighet. I Trollhättan arbetar de också med barns 

delaktighet. De arbetar också med arbetsmiljön för socialsekreterare. All personal har intervjuats 

kring hur förbättring av arbetsmiljön kan ske. 

I Uddevalla är de också en stor arbetsgrupp, 26 socialsekreterare och fyra 1:e socialsekreterare. De 

har delat in verksamheten i två delar. De har växt i personalgrupp så de har inte arbetsrum till alla. 

Under 2021 har verksamheten satt focus på barns delaktighet. Ett av målen 2021 var att alla barnen 

skulle få sina behov tillgodosedda i sina nätverk. De har lyckats ganska väl. HVB-placeringarna 

minskar, men inte familjehemsplaceringarna. Nödvändiga externa placeringar är SIS placeringarna. I 

Uddevalla kan man idag göra sina ansökningar till socialtjänsten via hemsidan. De håller på att 

utveckla en Robottjänst som ska automatisera en del av journalföringen/akthanteringen. 

Förhoppningsvis spara en del tid genom att roboten kopierar in på rätt ställe. Familjehemsgruppen 

och utredningsgrupperna försöker ha gemensamma utbildningar. De har börjat med samtal med 

barn. Ska fortsätta med gemensam utbildning i att skriva vårdplan och genomförandeplansuppdrag. 

Familjehemsplaceringarna i Uddevalla ligger stadigt på 100 placerade barn. De gör många 

vårdnadsöverflyttningar. En akilleshäl är hur de ska jobba med placerade barns föräldrar. De vill bli 

bättre på hälsoundersökningar för placerade barn. I Uddevalla finns sex barnsekreterare. 

 

Utreseförbud 
Det är inte många av dagens deltagande kommuner som haft erfarenhet av ärenden där det ansökts 
om utreseförbud. I Trollhättan har de erfarenhet av ett ärende där de ansökte om utreseförbud för 
två systrar. De placerades i samband med en hedersproblematik. Det fanns uppgifter som medförde 
att det fanns risk för bortförande. Konkreta bevis. Ansökan höll i rätten.  I Uddevalla har de ansökt 
om utreseförbud i ett ärende och det höll inte i rätten. En del av att det inte godkändes i rätten var 
att flickan inte själv var så orolig. Hennes oro tonades ned i rätten. Det hade behövts fler konkreta 
uppgifter kring att fickan skulle gifta sig med en bestämd person. Kommunen överklagade inte 
beslutet. Flickan är placerad. I Färgelanda har på börjat en ansökan, men fullföljde inte. Det blev dock 
en placering i ärendet. 

 

BBIC.  
Hur många BBIC utbildare finns i kommunerna? Behov av utbildningsplatser för BBIC 
utbildare 2022. I kommande utbildningar för utbildare BBIC kommer Socialstyrelsen att 
prioritera de kommuner som inte har utbildare. De önskar att Fyrbodal samordnar ev 
intresse förkommunerna. Kommunerna skickar snarast in till Camilla om de har behov av att 
utbilda BBIC utbildare. 



Nätverket diskuterar svårighet i att ha en uppdaterad BBIC utbildare. De små kommunerna 
har ju inte så många att utbilda, även om det är personalomsättning. Att ha utbildare är en 
sak. Om personen inte håller kunskapen aktuell så känner den sig inte uppdaterad. Det är en 
fördel att vara en större grupp vid utbildningstillfällena, då det blir mer dynamik i en grupp 
Behov av BBIC grundutbildningsplatser. Är det någon utbildning på gång i någon kommun 
som kan erbjuda plats?  Bl a Färgelanda och Sotenäs har några personer som behöver BBIC 
utbildning. Hör av Er till dem om utbildningsplatser kan erbjudas. Kommunerna skickar 
omgående in till Camilla Andersson om de har behov av att BBIC grundutbildningsplatser. Är 
det tillräckligt många och utbildning inte kan ordnas på annat sätt så arrangerar Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Camilla Andersson berättar kort utifrån sin del i Socialstyrelsens BBIC nätverk. Inte så mycket 
nytt att berätta. Revidering av BBIC böckerna. Det berör inte Triangeln eller sättet att tänka. 
Det är tänkt att fler konkreta exempel ska skrivas med. Metodstödet kommer trycka mer på 
kopplingar till grundprinciperna. De kommer att jobba mer med materialets innehåll kring 
placerade barn. Hur man följer upp, förslag å mötesordningar m m.  
 
 

Övrig info 

• Rapport från samverkansmöte 28 februari: Åklagarmyndighet, polismyndighet, 

kriminalvård, domstol och socialtjänst. Anteckningar från samverkansmötet bifogas 

nedan. Tommy Jensen deltog och ger en rapport: Det pratades bl a om 

ungdomsövervakning. Kriminalvården berättade att den erfarenhet som hittills växt 

fram är att ungdomsövervakning kommer in för sent. Det blir ingen effekt då insatsen 

är för sent insatt. En ”del barnsjukdomar” finns fortfarande med denna påföljd. 

Kriminalvården har heller inte fått all teknik på plats. Svårigheter i att begränsa både 

område och tid för ungdomen.   

Unga och barn som häktas. I Uddevalla har några ungdomar suttit häktade länge och 

socialtjänsten har fått förväntningar på sig från både försvarsadvokat och åklagare att 

placera dem. Har inte alltid gjort det.  Trollhättan har samma erfarenhet av 

förväntning då ungdomar sitter häktade. I något fall var ungdomen redan LVU 

placerad så bedömningen var att häktning blev nästa åtgärd. Det får ske en 

bedömning om SIS är lämpligare placering vid häktning eller ej. Uddevalla har 

utarbetat en rutin när barn/ungdomar riskerar att häktas. Bifogas. 

Samverkansmöte 

20220128.docx
   

Häktning – när barn 

riskerar att häktas eller har häktats.pdf
 

 
 

 

 



• Kommande utbildningar; finns annonserade på Fyrbodals kommunalförbunds 

hemsida - kurser och konferenser.  

1) Grundläggande utbildning i famljeterapi -  steg 1. 
https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-

t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxuegWWYt5jMjR1aQpuqhb9g.html 

2) Grundläggande utbildning i familjeterapi – steg 2. 
https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxrU0f-

r1ibPW9NBwsc43-6Q.html 

3) Mi utbildning. https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-

t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxtC3pKaMDSFz9NBwsc43-6Q.html 

 

• Ny Nätverksledare- rekrytering på gång. 3 personer är kallade till intervju.  

 

Nästa nätverksträff: 20 maj 2022, kl 09-12. Plats Riverside. Några punkter;  

Hur arbeta med att stödja föräldrar efter att barnen omhändertagits? Något särskilt sätt som 
kommunerna jobbar med det. Berätta mer om Roboten i Uddevalla och Om Mig. 
 
 

Vid pennan 

Elisabet Bredberg 

Nätverksledare 
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