
Samordnat stöd i Borlänge 
kommun! 
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Processen 

 
• Framtagande av arbetsmodellen 

 

• Kick-off 
 

• Implementering – arbetsmodellen 
 

• Implementering – utvärdering 
 

• Föräldrastödsutbildning  
 

• Fördjupning – familjehem  
 
 



Modellen 

 
Medarbetare på barn och missbruk tar kontakt med varandra 
och har gemensamma möten med familjer där det finns 
uppgifter om oro för barn och missbruk hos vuxen  
 
Det är ett ömsesidigt ansvar att uppmärksamma barn som lever 
i familjer med missbruk och föräldrar som är i behov av stöd för 
att hantera alkohol och/eller droger  
 
 
 

 



Implementeringen 

• Budskapet om samordnat stöd har gått fram- högre 
grad av samordning 
 

• Rutiner för samordning är inte tillräckligt 
implementerade 
 

• Rutiner för statistik och ärenderäkning har inte 
fungerat  

 
Hinder: personalomsättning, vakanta tjänster, byte av 
arbetsledare och enhetschef, projektledarna har saknat 
processtöd… 



Resultat 
 
• Resultaträkning saknas 

 

• Samverkan och samordning har ökat mellan barn- 
och missbruksenheten, myndighetsutövningen 
 

• Missbrukshandläggare har deltagit vid första möten 
på mottagningen och utredningssamtal utifrån 
anmälan om oro pga. förälders missbruk 
 

• Spontana kontakter mellan enheterna i syfte att utbyta 
erfarenheter och samordna arbetet kring familjer med 
missbruk 
 

• Samordning av stöd och insatser inom andra 
områden inom IFO t.ex. våld i nära relationer 



 
 

Erfarenheter 

• Ca 8 gemensamma besök inom BoU mottagning 
 

• Genomgående positivt 
 

• LOB, anmälningar om oro för barn utifrån förälders 
missbruk 
 

• Samtalet har blivit på en annan nivå, avgörande för en 
fortsatt kontakt med missbruk 
 

• Bättre om någon från missbruk ger information om 
stöd som finns att få 
 

• Stöd i bedömningen, att inleda utredning eller ej  
 

• Det har varit möjligt att erbjuda insatser från missbruk 
när det funnits behov 

 
 
 



”Så långt som vi kom på första 
mötet har vi inte kommit under 

en hel utredningstid!” 



 
• Deltagande i nordisk konferens ”Barnet og Rusen” 

 

• Fortsatt implementering av arbetsmodellen 
 

• Implementering av ett utvärderingsinstrument  
 

• Fortsatt arbete med samordning inom IFO i Borlänge; 
missbruk, våld i nära relationer, unga vuxna 
 

• Fortsatt erfarenhetsutbyte regionalt kring ett 
samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med 
missbruk 
 

• Föräldrastödsutbildning, omg. 2.  
 

 

Fortsättningen 



 
Tack för uppmärksamheten! 
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