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Datum

Diarienummer

2017-04-24

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2017-04-24
Taktisk grupp 13.30 - 16.00

Representanter:
Region Halland, BUP: Stefan Lemon
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall (via telefon)
Varberg, Socialförvaltningen: Anneli Westling
Falkenberg, Socialförvaltningen: Susanna Fogelberg
Halmstad, Socialförvaltningen: Cecila Carlsson
Hylte, Socialförvaltningen: Sofia Matovic (frånvarande)
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jäghammar (frånvarande)
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson (frånvarande)
Region Halland, Närsjukvården: Eva Hedbrandh (frånvarande)
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren

Sigun Lilja, Länsstyrelsen –Våld i nära relationer
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1. Föregående protokoll
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
Punkterna 2.1.2 och 2.2 beör taktisk grupp barn, unga och familj och behandlas nedan.
3. Våld i nära relationer
Sigun Lilja, Länsstyrelsen informerar om den nationella strategin som ska sträcka sig
10 år framåt. Vidare information om den kartläggning som pågår vilket är ett
regeringsuppdrag och ska leda fram till en regional strategi (bilder bifogas).
4. Förändringar inom stödstrukturen Halland
Anneli informerar från ordförandemötet den 7 april och om de förändringar som ska
göras inom den regionala stödstrukturen från i höst. Mer information kommer att
komma men arbetet i de taktiska grupperna kommer att förändras och organiseras
utifrån livssituationer och hallänningens bästa (bilder bifogas).
5. Överenskommelse om samverkan
Enligt dagordningen skulle taktisk grupp gå igenom samverkansöverenskommelsen
och återrapportera om de lokala samverkansgrupperna.
Beslut: taktisk grupp beslutar att bordlägga punkten till nästa möte eftersom flera är
frånvarande under dagens möte.
6. Samverkan asylsökandes hälsa
Strategisk grupp har gett taktisk grupp ett uppdrag att beskriva sin struktur för
samverkan med skolan utifrån fokus på nyanländas och asylsökandes hälsa och
analysera behov av ytterligare insatser.
Diskussion i taktisk grupp men för att få en samlad bild att återrapportera till strategisk
grupp ska frågor skickas ut som sedan sammanställs till stategisk grupp.
Beslut: Taktisk grupp beslutar att Eva skickar snabba frågor till alla i gruppen och
sammanställer svaren i samråd med Anneli för rapportering till strategisk grupp.
7. Förslag på utvecklingsinsats för nyanlända med psykisk ohälsa
Strategisk grupp vill veta vad i samverkan som kan utvecklas för att förstärka vården
till asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa. Diskussion i
gruppen utifrån frågeställningen.
Beslut: Taktisk grupp beslutar att frågan skickas ut till alla i gruppen och
sammanställs tillsammans med punkt 6 till strategisk grupp.
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8. Beslut om datum för höstens möten i taktisk grupp barn, unga och familj
Beslut: att höstens möten i taktisk grupp barn, unga och familj är 28/8, 25/9, 30/10,
27/11 och 18/12 kl. 13.30 - 16.00 i Varberg.
9. Beslut om uppdrag till samordningsförbundet
Beslut: att taktisk grupp barn, unga och familj uppdrar åt samordningsförbundet om
att göra en brukarrevision tillsammans med NSPH utifrån SIP.
10. Uppföljning Individ och familjeperspektiv
Peter Hagberg vill träffa kommunerna inför uppföljningsdagen i utbildningen i
”individ och familjeperspektiv”.
Beslut: att mötet i taktisk grupp den 19 juni börjar kl. 13.00 för kommunerna och
Peter bjuds med då.
11. Deltagande i workshop Barn som anhöriga
Eva påminner om workshopdagen ”Barn som anhöriga” och att inbjudan kommer ut.

Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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