01054
1(4)

Datum

Diarienummer

2017-09-25

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2017-09-25
Taktisk grupp 13.30 - 16.00

Representanter:
Region Halland, BUP: Jan Johansson
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall
Varberg, Socialförvaltningen: Anneli Westling
Falkenberg, Socialförvaltningen: Marie Ströbeck
Halmstad, Socialförvaltningen: Jeanette Rundberg Kjellberg och Cecila Carlsson
Hylte, Socialförvaltningen: Sofia Matovic
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jäghammar (frånvarande)
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson (frånvarande)
Region Halland, Närsjukvården: Therese Theander (frånvarande)
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren
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1. Föregående protokoll
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
Punkt 6 Asylsökande och nyanländas hälsa – struktur för samverkan & behov av fördjupade
insatser
Beslut 2017-09-01: Strategisk grupp beslutar att medel anslagna till driftnämnden närsjukvården
(bilaga 6.1) inte tas i anspråk inom samverkansstrukturen, eftersom förslag på konkret utvecklingsinsats
saknas.
Information: TG Barn, Unga och Familj har tillsammans med SG skola kartlagt vilken struktur för
samverkan samt vilka insatser som finns avseende hälsa hos asylsökande och nyanlända ungdomar. TG
BUoF har bedömt att strukturen behöver stärkas, men inte kunnat påvisa vilket konkret behov som
finns.
Uppdraget att övergripande beskriva strukturen för samverkan – så som efterfrågas i beslutet från 2017
04-07 nedan – kvarstår. Underlaget delges CGH med kopia till SG (via processtöd), och behöver inte
behandlas på SG sammanträde.

3. Behov av förändringar för att möta aktuella behov hos barn/ungdomar med
psykiatriska diagnoser och/eller psykiatriska problem.
Diskussion utifrån förslag på skrivelse till stategisk grupp om behov av dialog om hur
vi kommer till samverkan runt barn och ungdomar med psykiatriska problem. Taktisk
grupp är överens om att det inte fungerar optimalt idag och att samverkan måste bli
bättre för att möta de behov av stöd och hjälp dessa barn och unga behöver. Diskuterar
förväntningar på varandra. Vi behöver titta utifrån enskilda individer hur vi gör och
vad som kan förbättras. Kundresan är en metod som stategisk grupp beslutat ska
användas för att belysa förbättringsområden och som skulle vara möjlig att arbeta
med. SKL erbjuder länsdialoger som också är ett sätt att påbörja dialog. Viktigt är att
de lokala arbetsgrupperna böjar arbeta med förbättringar i deras samverkan för
målgruppen.
Beslut: Taktisk grupp beslutar att respektive kommun ger uppdrag till de lokala
arbetsgrupperna att arbeta med att hitta förbättringsområden i samverkan för barn och
unga med psykiatriska diagnoser och/ eller psykiatriska problem
Beslut: Taktisk grupp beslutar att lämna vidare ett behov av uppdrag till ny taktisk
grupp barn, unga och familj, att på ett övergripande plan med hjälp av en
kundreseanalys och/ eller länsdialoger förbättra samverkan för barn och unga med
psykiatriska diagnoser och/ eller psykiatriska problem.
4. Utveckling av webbkommunikation vad gäller barn och ungas psykiska hälsa
Cecilia och Jeanette informerar om ett nytt projekt i Halmstad som ska förenkla
kommunikationen med barn och ungdomar. Tjänsten som ska utvecklas ska kopplas
till 1177. Projektet ska pågå under ett år.
Taktisk grupp är mycket intresserade av att följa projektet.
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5. Återkoppling Cecilia Grefves konferenser - Förbättringsresan
Taktisk grupp konstaterar att det var bra konferenser både i Malmö och Göteborg och
flera intressanta seminarier att ta del av. Ett antal nationella projekt har också startat
upp för att förbättra arbetet inom den sociala barn och ungdomsvården.Cecilias
slutrapport kommer i slutet av året.
6. Nationell information
Eva rapporterar från SKL:s Bou nätverk den 14 september.
-Två projekt har startat på SKL för att förbättra och underlätta dokumentationen,
Taligenkänning och Dokumentationsprojektet. Testkommuner är med i bägge
projekten som ska vara klara under 2018.
- Reviderade föreskrifterna för socionombehörighet är ute på remissrunda. SKL har
synpunkter bl.a regeringen bör skjuta till pengar till kostnader för vidareutbildning för
obehöriga. De anser också att övergångsbestämmelserna behöver förlängas till tom 30
juni 2022.
- SKL sänder en websändning den 11 oktober kl. 10- 12 då bl. a Margareta Winberg
medverkar och pratar om arbetet med den nya socialtjänstlagen.
- Reviderat material i ”Ett hem att växa i” finns nu och kan laddas hem. Mycket är likt
men är kompletterat med sådant som är mer specifikt för ensamkommande barn. En
kostnadsfri två dagars utbildning erbjuds av Socialstyrelsen länsvis 12-25 personer.
-SKL följer hur det går i landet med arbetet med nya överenskommelser om
hälsoundersökningar för placerade barn. Lagstiftningen kom 15 april i år. En årlig
summa betalas ut till landstingen efter samma ersättningsmodell som flyktingarnas
hälsoundersökningar.
-Det kommer gå ut en enkät till alla BBIC ansvariga i kommunerna kring BBIC
licensen.
- Presentation Anna Johansson som ska vara processledare för uppdraget psykisk hälsa
på SKL. Hon kommer bl.a titta på första linjen och olika sätt att organisera samverkan
mellan hälso och sjukvård, skola och socialtjänst.
-Nationellt är intresset stort för att arbeta efter Skottlandsmodellen och flera län och
kommuner har börjat arbeta liknande Skottlandsmodellen ex. hela Kronoberg och
Falun.
-Presentation av introduktionsutbildningen i GR. Kungsbacka är med i denna
utbildning.
Beslut: Taktisk grupp beslutar att Eva frågar samordnaren på GR om möjligheten för
övriga kommuner i Halland att köpa in sig på GR:s introduktionsutbildning.

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)

7. Delårsrapport taktisk grupp
Genomgång av Mål och handlingsplan inför delårsrapporten. Taktisk grupp
konstaterar att det mesta som finns i mål och handlingsplanen är på gång och kommer
lämnas över till den nya organisationen.
8. Förändringar inom stödstrukturen i Halland
Den 16 oktober går den regionala samverkan in i den nya strukturen men tre taktiska
grupper och fyra fokusområden.
Marie Strömberg blir ordförande för den nya taktiska gruppen barn, unga och familj.
Förvaltningscheferna har utsett medlemmarna i de taktiska grupperna och
fokusområdena och slutgiltigt beslut tas i strategisk grupp den 6 oktober.
9. Utvärdering och avslut taktisk grupp barn, unga och familj
Dagens möte var det sista i denna taktiska grupp barn, unga och familj och Anneli
tackar för det arbete som alla bidragit med i den taktiska gruppen.
Ett stort tack från alla i taktisk grupp till Anneli för ett bra arbete som ordförande för
gruppen under snart två år.

Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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