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Datum

Diarienummer

2016-09-26

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2016-09-26
Taktisk grupp 13.30 - 16.00

Representanter:
Region Halland, BUP: Magnus Oléni
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall
Varberg, Socialförvaltningen: Anneli Westling
Falkenberg, Socialförvaltningen: Susanna Fogelberg (frånvarande)
Halmstad, Socialförvaltningen: Jeanette Rundberg Kjellberg
Hylte, Socialförvaltningen: Sven Holmberg
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jägervall
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson (frånvarande)
Region Halland, Närsjukvården: - Madelaine Gustafsson
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren och Helena Post
Mårtensson
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren

Ingrid Gustafsson, Laholm – Familjehemsutbildning
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Jeanette Rundberg Kjellberg, Socialförvaltningen i Halmstad hälsas välkommen och ersätter
Yvonne Oliv.
1. Föregående protokoll och minnesanteckningar
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
Uppdrag till Taktisk grupp Barn, unga och familj att redogöra för
bemanningssituationen i Halland inom området barn och unga.
3. Familjehemsutbildning
Laholms kommun är samordnare för den regionala samverkan för
familjehemsutbilningar och Ingrid Gustafsson, Laholm rapporterar om utvärderingen
av utbildningen. Utbildningen upplevs mycket positiv och under året kommer fyra
utbildningsgrupper med ca 20-25 pers/ grupp ha gått utbildningen. Komplettering
behöver göras om kunskap kring god man och ev. kommer detta läggas till i
utbildningen. Önskemål finns om att starta ett chefsnätverk kring familjehem.
Beslut: Att den regionala familjehemsutbildningen ska fortsätta och att frågan om att
bilda ett chefsnätverk kring familjehem ska beslutas om i taktisk grupp.
4. Teman för skolsamverkan
Elisabeth Svennerstål Jonsson deltar under denna punkt.
Övergripande diskussion om vad som känns viktigt att samverka kring: ”Skolan möter
fler ungdomar med pyskisk ohälsa. Hur förebygga ohälsa? Föräldrar är osäkra i sin
föräldraroll. Oro för vad som är normalt. Hur bryta mönster? Det pågår lokala
aktiviteter men på olika sätt i Halland. Hitta en grundstruktur för Halland. Det
övergripande arbetet bör vara gemensamt. Arbeta med en sak där alla kan medverka.
Första linjen. Gemensam workshop –öppet hus för att visa vad som görs idag. Arbeta
med samverkansavtalet.
Skolan deltar i en regional satsning i skolutvecklingsprojekten -From Greate to
Excellent-,tillsammans med de halländska kommunerna och Högskolan.
BuP arbetar efter ett intervjumaterial -BCFPI Brief Child Family Phone Interview-.
Bägge modellerna kommer från Canada.
Elisabeth informerar om att en skolrepresentant från de södra delarna av Halland ska
tillfrågas att delta i taktisk grupps möten.
Beslut: Att taktisk grupp börjar arbeta med samverkansavtalet, där alla inkl. skolan är
involverade i, och med det som utgångspunkt bygga vidare mot det gemensamma
arbetet.
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5. Mål och handlingsplan 2017
Medskick från strategisk grupp om en förenklad och bantad mål och handlingsplan,
med färre mål och aktiviteter men med fler effektmål. Förslag till mål och
handlingsplan ska vara klar 3-nov för att beslutas om i strategisk grupp 18-nov.
Diskussion om mål och aktiviteter mer inriktade på samverkan.
Beslut: Ett underlag att diskutera utifrån kommer att skickas ut till taktisk grupp efter
beredningen. Slutgiltiga diskussioner den 31 oktober då också Maria Mangfors
Hallberg, processtöd strategisk grupp bjuds in.
6. Handlingsplan psykisk hälsa
Remissversionen till handlingsplan psykisk hälsa är utskickad och synpunkter på
denna skickas till Anneli. Beslut om att skicka in handlingsplanen till SKL tas i
strategisk grupp 14 oktober.
7. Lägesrapport hälsobedömningar BBIC
Helena har gjort en checklista för läkarundersökningar som placeras på extranätet.
Viktigt att denna sprids.
Arbetet med en överenskommelse mellan tandvården och socialtjänsten pågår.
8. Kompetensutveckling
I samband med att Helena slutar har hon gjort en planering av regionens
kompetensutvecklingssatsningar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård för
2016-2017 och en arbetsplan för arbetsgruppens arbete.
9. Fråga från Allmänna Barnhuset om att delta i projekt
Jeanette Rundberg Kjellberg informerar om en möjlighet att delta i ett projekt med
allmänna barnhuset, se länk.
http://www.allmannabarnhuset.se/2016/08/vill-ni-delta-i-barnhusets-nystartadeprojekt/
Alla känner inte till detta så punkten får tas upp vid nästa möte igen.
10. Avstämning från kommunerna och regionen kring de ensamkommande barnen
Punkten bordläggs
.

Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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