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Regionstyrelsens uppföljning 2016 av barnarenan
Allmänt om Barnarenan
Barnarenan är ett politiskt samverkansforum mellan Region JämtlandHärjedalen och kommunerna i regionen. Fokus är på frågor rörande barn
och unga. L-IFO är ett motsvarande forum på tjänstemannanivå.
Barnarenan består av:


Presidierna i BUZ (arena för barn och utbildningsverksamheterna i
länets kommuner), Sociala samrådsgruppen (SocSam) kompletterad
med ordförande i socialnämnden Östersund.



Regionstyrelsen har utsett två ordinarie ledamöter från landstinget



Därutöver deltar som tjänstemannastöd regionala
utvecklingsförvaltningens skol- respektive socialhandläggare, och från
regionens hälso- och sjukvård deltar landstingsöverläkare,
områdeschef barn och unga vuxna, barnhälsovårdsöverläkare samt
enhetschef barn- och ungdomspsykiatrin. Från kommunerna deltar
förvaltningscheferna inom utbildning och IFO-chefer

Barnarenan har ingen egen organisation, budget eller några
beslutsmandat men kan ses som en samverkansarena/kunskapsarena.
Barnarenan kan rekommendera kommunerna och landstinget att följa de
beslut som tas.
Historik
Behovet av en barn- och ungdomsarena har funnits länge och har
aktualiserats i olika sammanhang. Rådet för regional utveckling initierade
september 2008 ärendet om bildandet av en barnarena. Barnarenan
startade upp sitt arbete i juni 2009.
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Under de år som Barnarenan funnits har det visat sig vara ett mycket bra
forum för att hitta gemensamma lösningar/överenskommelser på frågor
som rör barn och unga.
Man har under åren utarbetat ett antal överenskommelser som höjer
kvaliteten för barnen och underlättar samarbetet mellan myndigheterna.
Bra exempel på detta är
1. Överenskommelsen om hälsoundersökning av barn inför placering och
2. Gemensamma regler för inskrivning i särskolan
3. Jämtbus-överenskommelse om regional samverkan kring barn och
unga i behov av särskilt stöd
Barnarenan träffas 4 gångar per år

Aktiviteter oktober 2015-oktober 2016
1. Barnarenan har under året haft fokus på barn/unga och
integration/migration med ömsesidiga avrapporteringar av läget
beträffande antal asylsökande, boenden, hälsoundersökningar mm.
Under hösten 2016 var det oerhört högt tryck och stora problem
inte minst för länets kommuner som hade svårigheter att hantera
situationen inte minst kring det stora antalet ensamkommande
barn och unga
2. En presentation av den reviderade hjälpmedelspolicyn med särskild
fokus på kommunikation och kognition har gjorts
3. Samordningsgruppen för utsatta barn som består av medarbetare
från såväl regionen som Östersunds kommun har presenterat sitt
arbete i syfte att få ett tydligt mandat för sitt arbete samt informera
om nyttan av Barnahus.
4. Barnarenan har följt arbete med SKLs barn och unga satsning
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5. En uppdaterad rutin kring hälsoundersökningar av barn inför
placering har utarbetats. Metodiken bygger på BBIC (barns behov i
centrum)
6. Barnarenan har löpande informerats om överenskommelsen kring
psykisk hälsa där en särskild satsning på ungdomsmottagningar
ingår
7. Arbetet med Barn och unga handlingsplan har avrapporterats till
Barnarenan
8. Rapport har avlagts kring arbetet med barn och unga med
funktionshinder
9. Frågan om föräldrastöd har belysts
10. Barn och ungdomspsykiatrin har informerat om sina planer på att
tillskapa ett mindre antal slutenvårdsplatser för unga.
11. Med modell från Uppsala och med stöd från Psynk pågår arbete
med att uppbygga ett Socialpsykiatriskt behandlingsteam i Region
Jämtland-Härjedalen. Tanken är att man genom tidiga insatser kan
minska behovet av sluten psykiatrisk vård
12. BUP har också rapporterat om arbetet med socialpsykiatriskt team
13. Arbetet med införande av SIP har följts
14. Den rapport som språkstödsgruppen med deltagare från
Logopedmottagningen, BUH och Elevhälsan Östersund har
utarbetat kring de brister som i dag finns i stödet till barn och unga
med försenad/bristfällig språkutveckling har diskuterats. Eftersom
en del av lösningsförslagen berör aktuellt huvudmannaansvar
kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att diskutera lösningar på
detta problem
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15. Presentation av det nationella uppdraget – Våld i nära relationer
Balanslista för barnarenan var god se bilaga.
Kommande aktiviteter
Ett arbete kring gemensamma rutiner för ansvarsfördelningen mellan
Region Jämtland Härjedalen och elevhälsan i kommunerna gällande
hepatit-B vaccination till barn i riskgrupper pågår.
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