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Datum

Diarienummer

2017-06-19

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Ungdomsmottagningens konferensrum, Västra Vallgatan 14, Varberg -videolänk
Borgsalen, Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad - videolänk
När: 2017-06-19

13.00 -13.30 Kommunerna
13.30 - 16.00 Taktisk grupp

Representanter:
Region Halland, BUP: Stefan Lemon (frånvarande)
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall
Varberg, Socialförvaltningen: Anneli Westling
Falkenberg, Socialförvaltningen: Marie Ströbeck
Halmstad, Socialförvaltningen: Jeanette Rundberg Kjellberg och Cecila Carlsson
(frånvarande)
Hylte, Socialförvaltningen: Sofia Matovic
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jäghammar (frånvarande)
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson
Region Halland, Närsjukvården: Eva Hedbrandh (frånvarande)
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren
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Möte med Peter Hagberg om uppföljning av utbildning i individ och
familjeperspektiv ”Skånemodellen”.
Kommunerna träffar Peter Hagberg för att stämma av uppföljningsdagarna efter
utbildningen i individ och familjeperspektiv. Peters förslag bifogas anteckningarna. Alla
kommuner har bokat in uppföljningsdag och Peter kommer höra av sig till kommunerna
om närmare planering. Inbjudan till den 16 nov med Fried Hansen kommer snart ut.

1. Föregående protokoll
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
Strategisk grupps protokoll bifogas, var inte klart vid mötet i taktisk grupp
3. Förändringar inom stödstrukturen Halland
Det blir förändringar från om med i höst inom den regionala samverkans- och
stödstrukturen. Det blir tre taktiska grupper; barn, unga och familj, mitt i livet och
senior, dessa grupper ska ledas av en ordförande. Fyra fokusområden är beslutade om
under två år; digitalisering, psykisk hälsa, hälso och sjukvård samt
funktionsnedsättning och dessa ska ledas av en samordnare.
4. Samverkan asylsökandes hälsa
Det underlag taktisk grupp arbetat fram utifrån uppdragen om asylsökandes och
nyanländas hälsa togs aldrig upp på strategisk grupp utifrån att det inte var tillräckligt
konkret med förslag på hur samverkan skulle se ut. Någon dialog mellan Anneli och
beredningen i den strategiska gruppen blev det inte heller.
Taktisk grupp har istället fått ett något förnyat uppdrag att tillsammans med strategisk
grupp skola göra en uppdragsbeskrivning med syfte att skapa en samverkansstruktur
mellan, skola, hälso och sjukvård och socialtjänst utifrån de asylsökande och
nyanländas psykiska hälsa. Möjlighet finns att finansiera ett sådant uppdrag med
statliga medel som finns inom närsjukvården för integration och flyktingmottagande.
Förslaget ska presenteras för strategisk grupp den 1 september.
5. Mål och handlingsplan
Genomgång av mål och handlingsplanen och taktisk grupp konstaterar att arbetet
utifrån planen pågår. Digitalisering har dock inte kommit igång men förhoppningar
finns att det blir lättare att få igång ett utvecklingsarbete i den nya organisationen.
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6. Överenskommelsen om samverkan
Taktisk grupp diskuterar samverkansöverenskommelsen och anser att den behöver
uppdateras och i vissa fall också förtydligas. Det kommer att ske en viss revidering i
och med förändringar när det gäller hälsoundersökningar för placerade barn. I
samband med detta anser taktisk grupp att det bör bli ett uppdrag att titta över hela
överenskommelsen.
7. Skrivelse om förslag till dialog
Taktisk grupp bordlägger frågan eftersom både BUP och Halmstad saknas på mötet.
8. Övrigt
Inför övergången till en ny struktur inom den regionala samverkan kommer Eva att
skriva ner det som pågår i taktisk grupp så att taktisk grupp kan vid nästa möte
besluta vad som ska arbetas vidare med i den nya strukturen.

Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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