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Datum

Diarienummer

2016-08-29

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2016-08-29
Taktisk grupp 13.30 - 16.00

Representanter:
Region Halland, BUP: Magnus Oléni
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall (frånvarande)
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 (frånvarande)
Region Halland, Närsjukvården: - Madelaine Gustafsson
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren och Helena Post
Mårtensson
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren
Sigun Lilja, Länsstyrelsen – Våld i nära relationer
Gisela Thomas Ruthér, Region Halland – Brukarinflytande
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Madelaine Gustafsson från närsjukvården hälsas välkommen som representant i taktisk grupp
barn och unga och ersätter Fredrik Tågsjö.

1. Föregående protokoll och minnesanteckningar
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
3. Våld i nära relationer
Information från Sigun Lilja:
-Till referensgruppen prostitition och människohandel saknas personer från Halmstad
och Varberg, nästa möte är den7 okt.
- Barngruppsledarträff är den 9 september.
-Alla nyckelpersoner är inbjudna till en halvdag den 5 december.
- Ett förslag på en nationell strategi för mäns våld mot kvinnor kommer under hösten.
- En satsning med statliga utvecklingsmedel till kommuner och regioner görs under tre
år. I Region Halland kommer ett utvecklingsarbete påbörjas inledningsvis inom
psykiatrin och närsjukvården.
-Webbutbildning lanseras under hösten och vänder sig i första hand till kommunerna.
Hur ska den spridas i Halland? Idéer samlas in och mailas till Eva Fallgren
-Innan fler Freda utbildningar anordnas behöver alla fundera över vilka som bör gå
utbildningen. Detta har att göra med intentionerna med Freda och vilka som ska
använda den i arbetet. Sigun vill ha synpunkter på detta och dessa mailas till Eva
Fallgren.
- Om det finns behov av gemensam utbildning i Patriark kan den anordnas via kurs
och konferens och inte via Länsstyrelsen.
Beslut: Synpunkter på spridning av webb utbildning samt synpunkter på vilka som
bör gå Freda utbildning lämnas till Eva Fallgren för vidare förmedling till Sigun.
4. Brukarinflytande i Halland
GiselaThomas Ruthér presenterar kartläggningen och förslaget till önskat läge för ökat
brukarinflytande i Halland. Gisela vill ha synpunkter på förslaget till modell/strategi
från de taktiska grupperna innan beslut i strategisk grupp.
Beslut: Representanterna i taktisk grupp lämnar synpunkter på förslaget till modell/
strategi till Eva Fallgren senast 23 september.
5. Avrapportering kompetensutvecklingsgruppen
Helena Post Mårtensson informerar om kompetensutvecklingsgruppens arbete och de
utbildningssatsningar som är på gång:
-Barnsamtalsutbildning startar i november
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- Arbetsledarutbildning med 25 anmälda startar 5 september
- SKL:s webbstöd till nya BBIC finns via länk 10 oktober respektive 7 november kl.
10 -16. Utbildningarna går också att titta på i efterhand.
Önskemål finns att ordna en utbildning i LVU, 20 platser.
Beslut: taktisk grupp beslutar att köpa in och anordna en utbildning i LVU till våren.
6. BBIC hälsoundersökningar
I och med nya BBIC har strategisk grupp gett taktisk grupp ett uppdrag att revidera
den gamla överenskommelsen om hälsoundersökning vid placering av barn samt akut
läkarundersökning vid misstanke om brott. I överenskommelsen ska också
konultationer och utlåtanden för tandvården finnas med. I nya BBIC ska även en
begäran om utlåtande och konsultation i utredning vid pågående vårdkontakter kunna
göras.
Helena Post Mårtensson håller ihop arbetet och arbetsgruppen träffas den 6 september
7. Överenskommelsen psykisk hälsa 2016
Sju gruppens arbete pågår och den 15 september kommer ett förslag till handlingsplan
att skickas ut till de taktiska grupperna. Synpunkter ska lämnas in senast den 29
september för att beslutas i strategisk grupp den 14 oktober.
SKL ska senast ha in handlingsplanen den 31 oktober.
8. Samverkan med skolan
Mycket positivt att vi nu får igång samverkan med skola och taktisk grupp barn, unga
och familj. Viktigt att ta med punkter till dagordningen där alla är berörda och där
samverkan är viktigt. Detta diskuteras vidare.
9. Info om utvecklingsarbetet i strategisk grupp
Strategisk grupp har tillsammans med Valcon AB påbörjat ett utvecklingsarbete för
den regionala stödstrukturen. Under ett uppstarsmöte i juni var respektive ordförande
och processtöd med. Strategisk grupp arbetar vidare under hösten och vid en
utvecklingsdag i september är också ordföranden i de taktiska grupperna inbjudna.
10. Avstämning från kommunerna och regionen kring de ensamkommande barnen
Just nu ingen större inströmning till kommunerna och flera av de ensamkommande
fyller 18 år och det blir förändringar i verksamheterna. Barn placerade i andra
kommuner kan tas hem igen. Ersättningsfrågan viktig.
BUP har utbildningar på HVB hemmen och finnsdet behov av mer utbildning så ska
kommunerna ta upp detta med BUP. Närsjukvården och BUP för diskussioner om
remisser däremellan. Det behövs mer samarbete mellan kommunerna och
ungdomsmottagningen.

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00 . Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se . Org.nr: 232100-0115

4(4)

11. Info om vidare arbete med SKL: handlingsplan
Beslut: Det sista i handlingsplanen ska göras och ett arbetsmöte för kommunerna
bestäms till den 26 september kl. 9.00 – 13.00, Lokal Strömstaren Varberg .
12. Övrigt
Anna informerar att Yvonne Oliv har slutat och hennes ersättare heter Jeanette
Rundberg Kjellberg och kommer att representera Halmstad i taktisk grupp.

Anneli Westling
Ordförande

Eva Fallgren
Utvecklingsstrateg
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