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Datum

Diarienummer

2016-06-13

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2016-06-13
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
Halmstad, Socialförvaltningen: Anna Larson
Hylte, Socialförvaltningen: Sven Holmberg
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jägervall (frånvarande)
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson
Region Halland, Närsjukvården: - Fredrik Tågsjö (frånvarande)
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren och Helena Post
Mårtensson (frånvarande)
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren

Elisabeth Svennerstål Jonsson – Strategisk grupp skola o utbildning
15.00 – 16.00
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1. Föregående protokoll och minnesanteckningar
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
3. Extranätet
Demonstration av extranätet, http://extra.regionhalland.se/ Alla i kommunerna ska
kunna gå in på extranätet, vid problem kontaktas respektive kommuns it service. På
extranätet finns ex. info om de taktiska grupperna, protokoll, rutin för
hälsoundersökningar och annan information.
Beslut: att sprida infon om extranätet i verksamheterna
4. Överenskommelsen psykisk hälsa 2016
Information om sju- gruppen som har börjat sitt gemensamma arbete med den
handlingsplan som ska lämnas in till SKL senast den 31 oktober. Gruppen består av en
representant från varje kommun samt Maria Forsberg som samordnar arbetet inom
hälso- och sjukvården. Per Albinsson och Marica Nilsson Granlund Regionkontoret är
sammankallande och administrerar arbetet.
5. Barn och missbruk
Diskussion om problematiken kring samverkan när det gäller barn/ ungdomar och
missbruk. Vad behöver göras gemensamt och vad är det inte som fungerar?
Kommunerna är överens om att ett problem är behovet av avgiftningsplatser.
Beslut: Punkten är aktualiserad och kommer tas upp i taktisk grupp igen.
6. Avstämning från kommunerna och regionen kring de ensamkommande barnen
Gemensam avstämning om läget runt de ensamkommande barnen. Just nu är det
relativt lugnt och det är dags att börja arbetet med integrationen. Ansvaret för de
ensamkommande barnen är i kommunerna olika organiserat i ex. Halmstad,
Kungsbacka och Falkenberg är det samlat i en egen enhet.
Det finns behov av ett gemensamt utvecklingsarbete ex. med ungdomsmottagningen
och socialtjänsten.
BuP tar emot allt fler barn som är traumatiserade. De ger också utbildningar på HVB
hemmen.
7. Samverkan med skolan
Samtal med Elisabeth Svennerstål Jonsson, ordförande strategisk grupp skola o
utbildning, om samverkansformer mellan taktisk grupp barn, unga och familj och
skolan. Idag saknas representation från skolan i taktisk grupp barn, unga och familj
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och det finns ingen samverkansstruktur mellan den regionala samverkan och strategisk
grupp skola.
Alla är överens om att det är viktigt att hitta former att mötas inför arbetet med barn
och ungas psykiska hälsa. Frågan kommer också lyftas vidare till den strategiska
gruppen.
Beslut: att fortsätta diskussionerna om hur samverkan ska se ut och att Elisabeth får
tiderna och dagordningen till taktisk grupps möten och avgöra om hon själv eller
annan representant bör delta under mötet.

Anneli Westling
Ordförande

Eva Fallgren
Utvecklingsstrateg
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