
Hur påverkar den socioekonomiska strukturen i 
Dalsland ur ett socialtjänstperspektiv?

Högt inflöde av 
orosanmälningar

Social problematik går i arv

Fler antal placerade barn 
i familjehem

Dubbelt så många per capita i 
Mellerud som Malmö, Göteborg, 

Trollhättan, Uddevalla

Höga kostnader för köpt 
vård 

dvs. placeringar på HVB (hem för 
vård och boende), SiS (Statens 

institutionsstyrelse)

Fler barn 0-20 år placerade 
på HVB

Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud har 
tre gånger så många per capita som 

Malmö, Göteborg, Trollhättan, 
Uddevalla 

Låga resultat avseende 
barnhälsa

Tex barnfetma, karies



Tidiga samordnade insatser är insatser som ges tidigt vid en 
ogynnsam utveckling, oavsett barnets ålder. Det innebär att personal 
från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans för 
att skapa en helhet kring barn och unga som är i behov av stöd från 
flera aktörer.

Vad är tidiga och samordnade insatser (TSI)?

SKOLA Socialtjänst

Hälso- & 
sjukvård



Självreglering; nyckelfaktor för två olika utvecklingsbanor



Vad gör vi inom ramen för tidiga samordnande insatser i Dalsland idag?

ÅmålBengtsfors

Dals-Ed

Mellerud

Färgelanda

Mini-Maria
Integrerad mottagning 
för unga med missbruk

(under uppstart) 

• SSPF
• Elevhälsoteam
• ”Med tidiga gemensamma krafter”
• Familjecentral 0-6 år
• Vårdsamverkan

• SSPF
• Elevhälsoteam
• Barnhälsoteam
• Barnsamverkan
• Familjecentral 0-6 år
• Vårdsamverkan
• ”Insatskordinator”

• Elevhälsoteam
• Samverkansprojekt- samverkande 

socialsekreterare
• Vårdsamverkan

• SSPF
• Elevhälsoteam
• ”Spåret” lågtröskel för sysselsättning 16-30 år
• Barnsamverkan (skola, IFO, BVC)
• Familjecentral 0-6 år
• Vårdsamverkan

• Ungvux: integrerad mottagning 13-25 år
• Elevhälsoteam
• Drivhuset lågtröskel för sysselsättning 16-30 år
• Samverkansprojekt ”tillsammans i första linjen” 

(koordinator plus skola)
• Familjecentral 0-6 år
• Vårdsamverkan

Vad kan vi göra annorlunda?
• Tydligare sammanhållande struktur/modell skulle 

kunna ge mer kraft och långsiktighet i arbetet
• Det förebyggande arbetet hinns inte alltid med 
• Saknar samverkan med psykiatrin (-Åmål)



Orosanmälan

”Agerar vid redan 
uppstådd skada”

Socialtjänst

Varför brinner jag för det här?

När vi kommer in är 
det redan försent

Brister i samordning



Hitta nya vägar och möjligheter

SkolaSocialtjänst Hälso- och sjukvård 
(VGR)

• 50 % av alla brukare på SiS har en 
neuropsykiatrisk diagnos

• 25% av alla i Fängelser har ADHD

Samverkan Samverkan Samverkan

• Statistiken visar undermålig barnhälsa i 
Dalsland jämfört med andra

• Hög andel placerade barn, många 
orosanmälningar



Hitta nya vägar och möjligheter

SkolaSocialtjänst Hälso- och sjukvård 
(VGR)

Tillsammans för det goda livet i Dalsland

? ?


