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Sammanfattning 

De flesta barn och unga i Sverige mår bra, men för de som inte gör det är det 

viktigt att få rätt hjälp i rätt tid och på rätt nivå. Grunden för arbetet med barn 

och ungas psykiska hälsa är bra allmänna välfärdsverksamheter och ett bra 

generellt förebyggande arbete, men det kan också behövas kompletterande 

insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. 

 

Hedemora har fått medel från SKL (450 tkr) för att fördjupa och ytterligare 

förankra samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.  

 

Projektet tidiga insatser/sociala investeringar utgår ifrån SKLs guide Vänta inte! 

som bygger på fem steg som är nödvändiga att arbeta igenom för att investera i 

tidiga insatser för att förebygga och möta psykisk ohälsa hos barn. Hedemora 

har fått processhjälp från SKL och Health Navigators med att utforma en plan 

för att etablera en arbetsmodell för samverkan kring tidiga insatser.  

 

I föreliggande rapport föreslås att 1) skolfrånvaro, 2) tidig upptäckt 

(samverkan/synkronisering) och 3) första linjen utses som prioriterade områden 

vad gäller arbetet med tidiga insatser.  

 

I rapporten föreslås även att det årligen avsättas ekonomiska medel i en 

gemensam kommunal ”insatsbudget” som de berörda verksamheterna kan 

ansöka om utvecklingsmedel ur för att göra konkreta insatser inom området 

tidiga insatser. Formerna, de administrativa rutinerna och riktlinjerna för den 

gemensamma insatsbudgeten samt processen för dokumentation, uppföljning 

och utvärdering behöver definieras tydligt eftersom strävan är att de projekt som 

uppvisar goda resultat ska övervägas att integreras i ordinarie verksamhet och 

finansiering.  

 

Det löpande arbetet med tidiga insatser behöver en tydlig ledning och styrning. 

Därför föreslås befintlig styrgrupp finnas kvar. En referensgrupp på hög 

chefsnivå behövs också som kan följa och bevaka behoven och utvecklingen av 

tidiga insatser på verksamhetsnära nivå, samt ansvara för att sprida information 

om tidiga insatser i respektive verksamhet. Befintlig arbetsgrupp (inom 

projektet) kan göras om till referensgrupp om den förstärks med representanter 

från socialtjänsten, elevhälsan, primärvården (gärna från Långshyttan) samt 

ekonomiavdelningen. 

 

Operativa arbetsgrupper tillsätts för respektive förbättringsområde som ansvarar 

för det operativa arbetet med tidiga insatser. För de konkreta 

insatser/utvecklingsprojekt som ska genomföras tillsätts projektgrupper. För att 

koordinera det övergripande arbetet med tidiga insatser, utveckla rutiner och 

riktlinjer för den gemensamma insatsbudgeten samt hitta former för 

informationsspridning behövs en central styrfunktion liknande nuvarande 

projektledarfunktion.   
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1 Bakgrund 

Hedemora har under flera år arbetat med att förbättra samverkan kring barn 

och unga med psykisk ohälsa. De flesta barn och unga i Sverige mår bra, 

men för de som inte gör det är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid och på rätt 

nivå. Grunden för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa är bra allmänna 

välfärdsverksamheter och ett bra generellt förebyggande arbete, men det kan 

också behövas kompletterande insatser för barn och unga som lider av 

psykisk ohälsa eller på annat sätt riskerar att fara illa. Psykisk ohälsa som 

upptäcks tidigt och som bemöts med rätt insatser ger möjlighet till vinster i 

människors liv men också samhällsekonomiskt. Genom att sätta in insatser 

tidigt för de barn och unga som har behov av särskild hjälp och stöd går det 

att förebygga behov av mer omfattande insatser i framtiden. På detta sätt blir 

en tidig insats en ”investering” för framtiden. Men för att göra det möjligt att 

sätta in rätt insats, i rätt tid och på rätt nivå krävs god samverkan mellan de 

aktörer som på olika sätt arbetar med barn och unga. 

1.1 Modellområdet 

Under perioden 2009-2011 var Hedemora ett av 21 modellområden i Sverige 

som genom finansiering via SKL fick möjlighet att göra ett grundligt arbete för 

att se över synkroniseringen av samhällets insatser till barn och unga. 

Modellområdesarbetet visade på brister i samverkan kring barn och unga. Bl.a. 

uppdagades brister i kunskapen om varandras verksamheter vilket fick till följd 

att det uppstod felaktiga förväntningar på varandra. Arbetet visade också på 

brister i verksamheternas uppdragsbeskrivningar vilket ibland fick till följd att 

ingen ansåg sig äga ett problem eller att flera verksamheter erbjöd åtgärder som 

andra också erbjöd. Det fanns alltså både dubbelarbeten och luckor i arbetet med 

barn och unga. Under projekttiden gjordes ett omfattande arbete med att få bort 

luckor och dubbelarbeten och flera konkreta förbättringar gjordes, bl.a. genom 

att införa modellen med samplaneringsmöten. 

1.2 Tidiga insatser/sociala investeringar 

Hedemora har fått ytterligare medel från SKL (450 tkr) för perioden 19 augusti 

2013 – 28 februari 2014 för att fortsätta med det arbete som påbörjades under 

Modellområdet. Syftet med projektet tidiga insatser/sociala investeringar är dels 

att fördjupa och ytterligare förankra samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa men framförallt att etablera en organisation för det löpande 

arbetet med tidiga insatser.  

1.2.1 Begreppsdefinition  

Mycket diskussion har ägt rum i styr- och projektgruppen kring vad som menas 

med tidiga insatser och under hösten har enighet uppnåtts kring följande 

definition:  

 

”Tidigt i ett skeende och företrädesvis i tidig ålder” 

 

Sociala investeringar har blivit ett samlingsnamn för olika typer av 

verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att stötta barn och unga som 

riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. P.g.a. av att ordet ”investering” kan 
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orsaka förvirring i budget- och redovisningssammanhang kommer arbetet 

hädanefter enbart lyda under ”tidiga insatser”.    

1.3 Föreliggande rapport 

Arbetet med att fördjupa och utveckla samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa behöver en tydlig organisationsstruktur för den löpande 

styrningen och ledningen. Syftet med föreliggande rapport är att föreslå en 

sådan. Enligt det förslag som UoU-företaget Health Navigators givit 

Hedemora kommun bör en sådan organisation innehålla en styrgrupp, 

arbetsgrupp, central styrfunktion samt en modell för finansiering av tidiga 

insatser. Ett par problem-/förbättringsområden kommer också att föreslås 

som prioriterade för arbetet med tidiga insatser. Däremot kommer inte 

specifika målgrupper eller konkreta insatser att diskuteras eftersom detta 

kommer i ett senare skede i projektarbetet. Upplägget i föreliggande rapport 

följer Health Navigators arbetsplan (se bilaga 1: Förslag på arbetsplan – 

Utveckling av modell för tidiga insatser i Hedemora 21 november 2013).      
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2 Resultat som behöver förbättras 

Följande problem/förbättringsområden föreslås som prioriterade inom 

arbetet med tidiga insatser. Tanken är att de prioriterade 

förbättringsområdena för tidiga insatser kan förändras med tiden beroende på 

hur utvecklingsarbetet fortlöper och behov förändras.  

Nedanstående problem/förbättringsområden har identifierats under 

Modellområdesarbetet samt vid de intervjuer som genomförts med olika 

berörda aktörer under hösten 2013 och har diskuterats i projektgruppen. 

2.1 Skolfrånvaro 

Främst i åk 7-9 men även i gymnasiet är skolfrånvaro ett problem. Det finns 

också problem med elever som kommer till skolan men inte går på 

lektionerna. Skolfrånvaro kan få mycket större konsekvenser än förlorad 

skolgång. Forskning visar t.ex. att upprepad skolfrånvaro kan leda till 

utanförskap i form av missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, m.m. 

Skolfrånvaro är med andra ord inte bara en fråga för skolan. 

För att komma till rätta med problematiken kring skolfrånvaro krävs olika 

typer av insatser och samverkan mellan olika verksamheter. Goda rutiner 

kring hur man upptäcker och hanterar skolfrånvaron är viktiga men det 

behövs också en beredskap för att hantera orsakerna bakom frånvaron. Målet 

är färre elever som uteblir från undervisningen och en bättre samverkan 

kring de barn som har problem som visar sig i form av bl.a. frånvaro från 

skolan. 

Under Modellområdet gjordes ett försök att arbeta i team kring 

skolfrånvaron. I teamet ingick skolan, socialtjänsten och BUP men 

arbetsmodellen fungerade inte och såväl BUP som socialtjänsten avslutade 

samarbetet. Idag arbetar skolan och elevhälsan aktivt med uppföljningen av 

skolfrånvaron men ett samarbete med andra aktörer behöver utarbetas.  

2.1.1 Målgrupper i behov av tidiga insatser inom området skolfrånvaro 

 Elever med hög skolfrånvaro (mer än 20 %) 

 Elever med upprepad skolfrånvaro 

 Elever med neuropsykiatrisk problematik 

2.2 Tidig upptäckt (samverkan/synkronisering) 

Det finns en allmän uppfattning om att ju tidigare vi kan identifiera problem 

hos barn och/eller familjer och ju tidigare vi kan sätta in åtgärder desto större 

möjligheter finns det att uppnå lyckade resultat. Elevhälsan har en uttalad 

ambition om att förstärka arbetet med tidiga insatser i förskolan och i skolans 

tidiga år. Barnhälsovården fokuserar på de små barnen och deras familjer 

och träffar nästan samtliga barn i kommunen. Nästan alla barn i kommunen 

skrivs också in i förskolan i tidig ålder. Men trots detta ”missar” vi att 

upptäcka barn med särskilda behov.  

Få anmälningar görs till socialtjänsten via barnhälsovården och förskolan. 

Flera verksamheter (bl.a. barnhälsovården och förskolan) har upplevt 
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Bild 1. Pyramiden illustrerar de olika 

nivåeras insatser 

anmälan till socialförvaltningen som en alltför dramatisk åtgärd i de fall som 

inte tydligt faller under anmälningsplikten. Många känner osäkerhet kring 

hur stödet till familjer med olika behov individualiseras.  

Ett utvecklingsarbete behövs vad gäller samverkan för att tidigt upptäcka 

tecken på psykisk ohälsa och sätta in rätt insatser. T.ex. behöver samverkan 

mellan socialtjänst och mödrahälsovård/barnhälsovård, förskolan och 

mödrahälsovård/barnhälsovård samt förskolan och socialtjänsten utvecklas. 

Under Modellområdet utvecklades samverkan och det hölls träffar mellan 

socialtjänsten och barnhälsovården men detta har inte upprätthållits.  

För att förbättra samverkan mellan berörda parter behövs även 

fortsättningsvis någon som håller ihop och koordinerar detta så att träffar och 

möten blir av, återkoppling sker, fortbildningssatsningar och ev. studiebesök 

planeras och blir av samt att uppföljningar och omvärldsbevakning görs.  

Ett utvidgat förankringsarbete vad gäller användandet av 

samplaneringsmöten behöver också göras. Eventuellt kan även modellen 

vidareutvecklas genom att göra det möjligt för berörda verksamheter att 

träffas i ett förmöte kring ett ärende, där föräldrarna inte deltar (i likhet med 

Umeå kommuns HLT-möten).  

Vad gäller förskolan var ett resultat av Modellområdet att en specialpedagog 

anställdes med uppdrag att arbeta med förskolan. Detta har lett till tydliga 

förbättringar i arbetet med att tidigt upptäcka och sätta in insatser för de barn 

i förskolan som behöver särskild hjälp och stöd, men arbetet kan utvecklas 

ytterligare.  

Vad gäller tidig upptäckt är det viktigt att även ha ett familjefokus eftersom 

vissa faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos barn och unga kan finnas i 

familjen, t.o.m. innan barnet är fött.    

Det finns behov av både formella och informella samverkansforum men det 

är viktigt att det inom varje grupp eller projekt går att utvärdera 

verksamheten utifrån att det finns tydliga mål för samverkan. Samverkan 

kräver också kontinuerlig ledning och styrning.  

2.2.1 Målgrupper i behov av tidiga insatser inom området tidig upptäckt 

 Alla barn och unga upp t.o.m. 17 år som lever i risksituationer och 

därmed riskerar psykisk ohälsa och framtida marginalisering.  

 Barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

 Barn till föräldrar inom socialtjänstens vuxengrupp/missbruksvård 

eller landstingets vuxenpsykiatri  

 Barn till föräldrar med bristande föräldraförmåga 

2.3 Första linjen  

En tydlighet i ansvarsfördelningen mellan 

första linjen och specialistnivån är nödvändig 

för att uppnå vårdgarantins målsättning för 

planerad vård. Första linjen ska erbjuda 

bedömning och behandling av lindrig och 

okomplicerad psykisk ohälsa inom en vecka 

medan specialistnivån ska ge specialiserad 

Specialistnivå 

Generell nivå 
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vård inom två månader (bedömning inom en månad och behandling inom 

ytterligare en månad). Vad som räknas som första linjenivå brukar illustreras 

genom en pyramid där en del insatser riktar sig till hela befolkningen 

(generell nivå), vissa insatser riktar sig till personer med ett indikerat behov 

(första linje) och några insatser riktar sig till en liten del av befolkningen 

med omfattande behov (specialistnivå) (se bild ovan). 

För att förtydliga vilka ärenden som ska hanteras direkt i verksamheterna 

och vilka som ska behandlas på specialistnivå har Landstinget Dalarna och 

Dalarnas kommuner utformat en Prim/BUP-överenskommelse där de olika 

verksamheternas ansvarsområden tydliggörs. När nu gränsdragningen är klar 

kvarstår arbetet med att utforma innehållet i första linjen samt gränsdragning 

och samverkan mellan kommun och landsting.  

I Modellområdet fördes diskussioner kring Hedemora familjecentral och 

dess möjligheter att utgöra första linjen i arbetet med de små barnen. För att 

göra detta möjligt måste innehållet i och samverkan kring Hedemora 

familjecentral utvecklas. Möjligheten att inrätta en geografiskt samlad 

verksamhet måste utredas, liksom utformandet av ett tydligt syfte, mätbara 

målsättningar, ett tydliggörande av huvudmännens ansvarsområden och om 

berörda verksamheters roller och uppdrag (se bilaga 2, Arbetsuppdrag 

Hedemora familjecentral – inrätta en geografiskt samlad verksamhet).  

 

I slutet av november gjordes ett studiebesök i Umeå med syfte att ta del av 

Umeå kommuns arbete med första linjen. I Umeå har ett omfattande arbete 

gjorts för att utveckla första linjens socialtjänst i samverkan med 

skolan/elevhälsan och primärvården. Genom att arbeta med att 

förändra/utveckla socialarbetarens roll och bl.a. placerat ut första linjens 

socialtjänst i de geografiska områden som motsvarar skolans och 

primärvårdens geografiska områden kommer socialtjänsten närmare barnen 

och ungdomarna i de områden där de arbetar. Socialarbetaren fokuserar på 

tidiga insatser och får därmed en mer handlingsinriktad och stödjande roll. 

På detta sätt avlastas även specialistnivån inom socialtjänsten.  

Genom att illustrera samtliga verksamheters insatser i ”pyramiden” (hälso- 

och sjukvård, socialtjänst, skola, elevhälsa) har det blivit tydligt att alla dessa 

verksamheter erbjuder insatser på första linjenivån. Med detta som 

utgångspunk har det också gått att sätta gemensamma mål för första linjen 

(mål som är gemensamma för alla verksamheter).      

2.3.1 Målgrupper i behov av tidiga insatser inom området första linjen 

 Alla barn och unga upp t.o.m. 17 år och deras familjer  

 

 Särskilt fokus ska riktas till de barn och familjer som lever i 

risksituationer och därmed riskerar psykisk ohälsa och framtida 

marginalisering 

 

 Barn till föräldrar med bristande föräldraförmåga 

 

 Barn som befinner sig i en asylprocess och övriga nyanlända och 

deras familjer 
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 Skolelever som indikerar psykisk ohälsa 
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3 Berörda verksamheter 

Många verksamheter är viktiga i arbetet med att förebygga barn och ungas 

psykiska ohälsa och många berörs av samverkan för att göra det möjligt att 

synkronisera samhällets insatser till dessa barn.   

3.1 Primära samverkansparter  

De kommunala förvaltningar som i första hand berörs av arbetet med tidiga 

insatser är socialförvaltningen (framförallt sektionen för barn och unga) och 

bildningsförvaltningen (förskolan, grundskolan, gymnasiet och elevhälsan). 

Även ekonomiavdelningen under kommunstyrelseförvaltningen berörs.  

Inom Landstinget berörs mödrahälsovården, barnhälsovården och 

ungdomsmottagningen i första hand. 

3.2 Sekundära samverkansparter 

I den mån det finns privata utförare inom förskola och skola bör även dessa 

inkluderas i arbetet med tidiga insatser.  

Det är även viktigt att upprätthålla och utveckla samverkan med BUP, BUM 

och habiliteringen som är mycket viktiga parter i arbetet med barn- och 

ungas psykiska (o)hälsa.  

Andra verksamheter som på olika sätt berörs av arbetet med tidiga insatser 

och som är viktiga att ha med i arbetet är Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Rädda Barnen, Röda Korset, Kyrkan, Migrationsverket, 

Polisen och BRÅ.  

Strävan bör vara att även utveckla former för samverkan med de sekundära 

samverkansparterna. Däremot behöver inte dessa ingå i en formell modell 

för arbetet med tidiga insatser. 
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4 Finansieringsmöjligheter och ekonomi 

För att göra det möjligt att arbeta utvecklingsinriktat med tidiga insatser behövs 

extra resurser. Primärt ska inte verksamheterna tilldelas mer ekonomiska 

resurser utan de extra resurserna ska användas till utvecklingsstöd, 

kunskapsutveckling, planläggning, uppföljning, utvärdering, etc., för att främja 

mer systematiska arbetssätt.  

4.1 Gemensam kommunal investeringsbudget 

Ett sätt att finansiera insatser/utvecklingsprojekt i verksamheterna med syfte att 

förbättra arbetet med tidiga insatser är att inrätta en gemensam kommunal 

insatsbudget (se bild nedan). Detta är något som redan görs i flera andra 

kommuner och ett exempel som framstått som särskilt intressant för Hedemora 

är Nynäshamns kommun
1
. I en gemensam kommunal insatsbudget (inom 

driftsbudgeten) avsätts årligen pengar som verksamheterna kan ansöka om 

medel ur för att genomföra en insats/utvecklingsprojekt under en prövotid. 

Noggranna rutiner för uppföljning och utvärdering av resultat måste finnas 

eftersom strävan är att de insatser/utvecklingsprojekt som uppvisar önskat 

resultat ska övervägas att integreras i ordinarie verksamhet och ordinarie 

finansiering. För att beviljas medel ur insatsbudgeten ska insatsen/projektet syfta 

till att främja/stärka samverkan mellan kommunens olika verksamheter och/eller 

mellan kommun och landsting. Insatsen/utvecklingsprojektet ska också vara av 

sådan karaktär att den ryms under något av de prioriterade 

förbättringsområdena, samt att den tillför något nytt och går utanför den 

befintliga verksamheten. 

 

 
 

Bild 2. Exempel, Gemensam kommunal insatsbudget 

 

För att utforma tydliga och ändamålsenliga rutiner för uppföljning och 

utvärdering för utvecklingsprojekten köps förslagsvis extern hjälp in.  
 

                                                      
1
 År 2006 inrättade Nynäshamns kommun en folkhälsofond som en gemensam utvecklingsresurs 

i driftsbudgeten. En procent av förvaltningarnas budgetar har skrapats av och avsatts i fonden. 

Inget av de utvecklingsprojekt som genomförts sedan 2006 har överskridit sin projektbudget och 

80 % av projekten har lyckats uppnå förväntade resultat och efter tre år kunnat inrymmas i 

någon av förvaltningarnas ordinarie budget. 
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4.2 Medfinansiärer  

Insatser/utvecklingsprojekt som syftar till att stärka samverkan mellan 

kommunen och landstinget söker medfinansiering från landstinget.  

 

Medfinansiering för specifika insatser kan även sökas från andra aktörer som 

t.ex. den lokala sparbanken, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Även 

de privata fonder som finns i kommunen kan undersökas som möjlig 

medfinansieringskälla för specifika insatser.  
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5 Organisations- och ledningsstruktur  

5.1 Styrgrupp  

Den befintliga styrgruppen föreslås även fortsättningsvis finnas kvar. Den 

politiska styrgruppens uppgift är att strategiskt leda det löpande arbetet med 

tidiga insatser och bereda ärenden för kommunstyrelsens strategiutskott, t.ex. 

vad gäller de projektansökningar som kommer in till den gemensamma 

insatsbudgeten. Styrgruppen utses av kommunstyrelsens strategiutskott och 

det är strategiutskottet som är ytterst ansvarigt för arbetet med tidiga insatser.  

5.2 Referensgrupp  

Det behövs en tjänstemannagrupp som bevakar det verksamhetsnära arbetet 

med tidiga insatser. Denna tjänstemannagrupp består förslagsvis av 

representanter på hög chefsnivå i de primära samverkansparterna, d.v.s. 

socialtjänsten, bildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningens 

ekonomavdelning samt primärvården (i såväl Hedemora som Långshyttan). 

Förslagsvis utses två representanter från respektive verksamhet. 

Referensgruppens uppgift är att aktivt följa arbetet med tidiga insatser i 

respektive verksamhet, ge tips och råd om arbetets inriktning och utveckling, 

samt sprida information om arbetet inom respektive verksamhet. 

Referensgruppen bör hållas underrättad om arbetet som pågår i de operativa 

arbetsgrupperna samt i projektgrupperna. Referensgruppen står däremot inte 

för något operativt arbete. Det operativa arbetet med tidiga insatser svarar de 

arbetsgrupperna och projektgrupperna för (se nedan).  

Till viss del kan nuvarande projektgrupp omformas till referensgrupp om 

vissa förstärkningar görs från socialtjänsten, elevhälsan, 

ekonomiavdelningen och primärvården.    

5.3 Operativa arbetsgrupper 

Operativa arbetsgrupper tillsätts för varje prioriterat förbättringsområde. De 

operativa arbetsgrupperna består av nyckelpersoner i berörda verksamheter. 

Möjligtvis ingår delar av referensgruppen i någon av de operativa 

arbetsgrupperna.  

Arbetsgrupperna ansvarar för det operativa arbetet med tidiga insatser inom 

respektive förbättringsområde och bistår de projektgrupper som formas för 

de konkreta insatser som ska genomföras. Det är de operativa 

arbetsgrupperna som rapporterar till styrgruppen om hur utvecklingsarbetet 

inom respektive förbättringsområde fortlöper, samt om de olika 

utvecklingsprojekten.   

5.4 Projektgrupper 

För de konkreta insatser/utvecklingsprojekt som ska genomföras tillsätts 

projektgrupper som genomför insatser/utvecklingsprojektet. Som stöd för 

projektgrupperna finns de operativa arbetsgrupperna och den centrala 

styrfunktionen (se nedan).  
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5.5 Central styrfunktion  

En central styrfunktion i form av en processledare (liknande nuvarande 

projektledarfunktion) behövs som planerar och koordinerar det övergripande 

arbetet, förbereder och kallar till styrgrupps-, referensgrupps- och 

arbetsgruppsmöten samt bistår de verksamheter som vill ansöka om pengar 

ur den gemensamma insatsbudgeten 

Den centrala styrfunktionen är framförallt viktig under 2014 då 

arbetsmodellen för tidiga insatser ska implementeras i verksamheterna. En 

förhoppning är däremot att denna funktion inte behövs i samma utsträckning 

när arbetssättet väl förankrats även om någon slags samordnarfunktion 

kommer att behövas även på sikt i det löpande arbetet. 

Utöver processledarrollen ansvarar den centrala styrfunktionen under 2014 

även för att utveckla ansöknings-, värderings- och utvärderingsförfarandet 

för den gemensamma kommunala insatsbudgeten samt för att hitta former 

för informationsspridning och kommunikation mellan de olika delarna i 

organisationen för tidiga insatser, men även för att sprida information till 

berörda verksamheter.  

5.6 Policydokument 

Ett policydokument som tydligt beskriver ansvar och riktlinjer för arbetet i 

de olika delarna av organisations- och ledningsstrukturen utformas när 

slutgiltigt beslut fattats om den övergripande modellen för arbetet med tidiga 

insatser.   
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 - Förslag på arbetsplan – Utveckling av modell för 
tidiga insatser i Hedemora   
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6.2 Bilaga 2, Utveckling av Hedemora familjecentral – inrätta en 
geografiskt samlad verksamhet  

     

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, 

tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En 

familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. På en 

familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring 

barnfamiljen. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till 

exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra 

en tvärfacklig samverkan. 

 

Uppdrag 

Under hösten 2013 har familjecentralen i Hedemora bedrivit sin verksamhet 

i tillfälliga lokaler i Vasakyrkan och Folkets Hus i Långshyttan. Under 

hösten har det blivit tydligt att verksamheten behöver flytta in i permanenta 

lokaler och att det behöver göras ett omtag kring upplägg, innehåll och 

samverkan i familjecentralen.  

Därför kommer en arbetsgrupp med representanter från MHV, BHV, 

socialtjänsten och öppna förskolan, förskolan och elevhälsan att utses som 

får i uppdrag att:   

 Definiera syftet med Hedemora familjecentral 

 Definiera gemensamma, tydliga och mätbara mål för Hedemora 

familjecentral  

 Definiera huvudmännens ansvarsområden och åtaganden i 

familjecentralen både vad gäller verksamhet och ekonomi 

 Definiera de berörda parternas (MHV, BHV, socialtjänsten och 

öppna förskolan) roll och uppdrag i Hedemora familjecentral  

 Definiera vilka yrkesroller som ska finnas på plats och arbeta i 

familjecentralen samt omfattningen av dessa 

 Utreda befintligt material avseende lämpliga lokaler för en 

samlokaliserad familjecentral  

 Ta fram en översiktlig budget för utveckling av familjecentralen  

 Utreda möjligheten att koppla samman utvecklingen av Hedemora 

familjecentral med utvecklingen av 1:a linjens primärvård och 

socialtjänst i samarbete med förskola, skola/elevhälsa, samt 

möjligheten att familjecentralen utgör en plattform för tidiga insatser 

Utvecklingsresurs 

Förslagsvis tillsätts en utvecklingsresurs/utvecklingsledare på en viss procent 

som ansvarar för att denna process samt implementeringen av det förslag 

som arbetsgruppen kommer fram till. 
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Tidsram 

Under våren 2014 kommer Familjecentralens Öppna förskola att bedrivas i 

nuvarande form i tillfälliga lokaler. Förhoppningen är att Familjecentralen 

kan flytta in i nya lokaler och öppna sin ”nya” verksamhet fr.o.m. hösten 

2014. 

Referensmaterial 

Eftersom Hedemora familjecentralen har funnits ända sedan 2004 finns det 

redan en del material att utgå ifrån. Detta material innefattar bl.a.  

Avsiktsförklaring mellan Hedemora kommunen och Landstinget Dalarna 

Ritningar över tillgängliga lokaler i Hedemora vårdcentral 

Tidigare verksamhetsrapporter  

Budget 2014 

Tjänstebeskrivelser 

Överenskommelse/avtal som ligger i botten för samverkan  

Gemensam beskrivning av vad en familjecentral är (utifrån Föreningen för 

Främjandet av Familjecentraler onlineresurser) 

 


