Samarbete kommunerna.
Bräcke.

Vilka insatser, som ungdomarna behöver, saknas? Enligt representant från Bräckes socialtjänst
saknas motiverande insatser. De undrar vad de ska göra med de ungdomar som inte vill något
och hur långt det får det gå innan myndigheter bryter in och gör något i ungdomens liv. En tanke
är att använda sig av någon form av mentorskap som förebyggande insats för ungdomarna. De
anser även att det finns för lite fritidssysselsättningar för ungdomarna i glesbygden, inga vettiga,
mångfaldiga, aktiviteter existerar.
Hur kan UR och socialtjänsten samarbeta på ett bra sätt? Samarbetet fungerar rätt så bra i dag.
De känner att de tappar kollen på sina ungdomar när de börjar gymnasiet i Östersund och tycker
att det är skönt att bl.a. UR finns där.
Frågor finns om UR kan komma ut till kommunen och möta ungdomarna för samtal på plats,
vilket vi i dagsläget inte har möjlighet till. Däremot kan vi bistå med stöd och rådgivning via
telefon om det är svårt att boka in en tid för träff. De undrar även om de kan remitera ungdomar
via socialtjänsten, vilket är okej om vi inte blir en insats via beslut.
Strömsund.
UR i Strömsund 100610. UR träffar flera personer från lokal styrelse, socialförvaltningen,
försäkringskassan, elevhälsa samt från psykiatrin. Vi informerar om UR och utbyter tankar och
idéer om hur vi bästa kan använda oss av varandra. Personalen ska sprida informationen om oss
till övrig personal.
Även i Strömsund undrar man om vi kan komma ut till kommunen för bokade samtal med
ungdomarna, som vi sagt tidigare är detta inte en möjlighet i dagsläget. Däremot pratar vi om att
de gärna får boka in ungdomar för besök hos oss (fysiskt eller via telefon). Många tror att det
kommer att bli svårt att motivera ungdomar som inte går skola i Östersund att åka in för att gå
samtal på UR. Vi antar att detta kan stämma, att det kommer att vara lättare att nå de av
Strömsunds ungdomar som går skola i Östersund. Dessutom pratar vi om möjligheten till att
bolla tankar och idéer med varandra, vi kan gärna ha telefonkontakt gällande frågor och ärenden.
I Strömsund finns redan stora möjligheter till stöd och hjälp för individer/familjer där riskbruk
finns, UR kan dock bli ett komplement till befintliga insatser.
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Berg.
UR besöker Ungdomscentrum i Berg, Svenstavik, 100527. Informerar om UR och diskuterar
samarbete med bl.a. Bergsprängarna. Möter den lokala styrelsen för frågor och svar.
I Svenstavik finns Ungdomscentrum, där samarbetar representanter från socialtjänst,
arbetsförmedling, Bergssprängarna samt kurator och barnmorska från primärvården.
Ungdomar/unga vuxna upp till 25 år kan vända sig till Ungdomscentrum om de är i behov av
stöd och hjälp gällande t.ex. alkohol, droger, relationer och/eller psykisk ohälsa. Tanken med att
samla dessa aktörer under samma tak är att göra det enklare för ungdomarna att nå de olika
myndigheterna samt att de ska få rätt hjälp och stöd så fort som möjligt. Samlokaliseringen skall
också främja samverkan mellan de olika aktörerna.
Representanter från Bergs kommun är mycket positiva till Urs verksamhet samt ett samarbete
med Ur. Samarbetet med Bergs kommun har främst skett via Bergssprängarna. Vi har dryftat
ungdomar och diskuterat deras ”rörelse” mellan kommunerna. Liksom med andra kommuner
beslutas att vi kan ha kontakt via telefon samt att de gärna får slussa ungdomar till UR.
Krokom.
Individ- och familjeomsorgen i Krokom består av två grupper, en av dem är gruppen för
vuxenstödsärenden och i denna grupp ingår en mindre grupp för ärenden gällande missbruksoch beroendeproblematik. Socialtjänsten i Krokom köper än så länge många tjänster, gällande
missbruksvård, utifrån. Det finns dock viss öppenvård, i form av ”Familjekraft” och
behandlingsassistent. De arbetar för en förändring och ett utveckling gällande missbruks- och
beroendevården – verksamheten kommer att växa och bli en utredar- och en utförardel.
Har haft telefon- och mailkontakt med personal från Socialtjänsten i Krokom. Har informerat
om UR och inväntar datum för ett UR-besök i Krokom. Vi har för avsikt att diskutera hur UR
kan vara en del i det behandlande/förebyggande arbetet med ungdomar. De ser det som väldigt
positivt att UR finns att tillgå i Östersund där många av deras ungdomar befinner sig.
Familjekraft i Krokoms kommun kommer för studiebesök på UR 110217.
Har ett pågående samarbete gällande ett ärende som kommer från socialsekreterare i Krokom.
UR besöker Bräcke vid tre tillfällen. 100520 träffar UR personal från elevhälsan; kuratorer och
skolsköterska. Informerar om UR och diskuterar hur vi på ett bra sätt kan samarbeta. De ser
mycket positivt på ett samarbete. Träffar sedan Eva Antman på Socialförvaltningen. Informerar
om UR för henne och delar av hennes personal. Lunchmöte, 100609, med Eva Antman och
övrig personal. Fortsatt info om UR samt frågor kring hur vi bästa kan använda oss av varandra.
UR träffar 101020 personal från Bräckes socialförvaltning (handläggare samt personal från
”Familjekraft”). En givande träff med bra diskussioner. De är mycket positiva till UR och kan
tydligt se hur vi kan använda oss av varandra.
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