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Datum

Diarienummer

2016-12-19

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2016-12-19
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 (frånvarande)
Halmstad, Socialförvaltningen: Jeanette Rundberg Kjellberg (frånvarande)
Hylte, Socialförvaltningen: Sven Holmberg
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jägervall (frånvarande)
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson
Region Halland, Närsjukvården: - Madelaine Gustafsson (frånvarande)
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren

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
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1. Föregående protokoll och minnesanteckningar
Inga synpunkter
Kommentar:
Workshop med samordningsförbundet blir den 9/2 i norr och 16/2 i söder, inbjudan
kommer
2. Till och från Strategisk grupp
3. Mål och handlingsplan 2017-2019
Genomgång av mål och handlingsplanen 2017.
-Diskussion om samverkan och om SiP. SiP information och material finns på Region
Hallands hemsida och på extranätet.
http://www.regionhalland.se/sip
https://extra.regionhalland.se/halsa-vardtandvard/vardochsocialtjanst/SIP/Sidor/default.aspx
Kungsbackas pilotprojekt ”Rosen”, SiP för oföttbarn, dokumenten bifogas protokollet.
Behov av fördjupad utbildning i samverkan.
Beslut: att taktisk grupp går igenom mål och handlingsplanen vid varje möte och även
gör en fördjupning i något av målen vid varje möte.
4. Nationell information
Eva informerar från Bou nätverket om vad som är på gång på Socialstyrelsen och
SKL. Anteckningarna bifogas.
5. Läget på BuP
Magnus informerar om situationen på BuP. Nybesöken har minskat något men antalet
patienter ökar. BuP behöver kunna prioritera bland patienterna samtidigt som
arbetsmiljön för personalen måste förbättras.
BuP kommer därför under under första kvartalet 2017 och 6 månader framåt prova en
ny arbetsmodell vid misstänkt ADHD för unga >13 år. Syftet är en snabbare och
säkrare bedömningsprocess och att patienter får skyndsam behandling. Information
kommer att gå ut till skolorna och andra samverkanspartners.
Magnus skickar siffror över befokningsutvecklingen som bifogas protokollet.

6. Hälsoundersökningar BBIC
Beslut: Det krävs en större diskussion om hälsoundersökningar och punkten kommer
särskilt tas upp igen i samband med fördjupad genomgång avmål och
handlingsplanen.
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7. Överenskommelse med tandvården
Utkastet till överenskommelse är klart från tandvården och bifogas protokollet. Efter
beslut i taktisk grupp ska överenskommelsen sedan beslutas om i strategisk grupp.
Beslut: Utkastet läses igenom och tas upp vid tar det nästa tillfälle.
8. Avstämning från kommunerna och regionen kring de ensamkommande barnen
Diskussion om följderna av migrationsverkets beslut om höjd ålder och att unga
utvisas samt om ersättningen som försvinner när de ensamkommande fyllt 18 och
överförs till Migrationsverket. Även diskussion om förhållningssätt vid hemflytt från
andra kommuner.
9. Information Innovationsguiden
Anneli informerar om att Varberg är med i Innovationsguiden, ett projekt med SKL,
som innebär test av nya metoder för att utveckla delaktighet. Metoden som lärs ut är
en form av tjänstedesign utifrån brukarnas tankar och ska sedan kunna användas till att
utveckla fler saker. I Varberg går projektet ut på att göra barn delaktiga i uppstarten av
insatser inom öppenvården.
10. Kommundag
Beslut: En heldag med kommunerna bestäms till den 17 februari.
11. Avtackning Magnus
Magnus tackas av efter flera år på BuP och i taktisk grupp och önskas lycka till inför
sitt nya arbete som verksamhetschef inom psykiatrins sluten vård. Efterträdare på BuP
blir Stefan Lemon som också kommer att ersätta Magnus i taktisk grupp.
12. Övriga frågor
-Catrina berättar om beviljade projektmedel inom ”Kvinnors hälsa” där tre projekt
kommer att starta.
-Catrina informerar om två bra informationssidor, Umo.se och Youmo.se
-Sven informerar att Sofie Matovic har fått chefstjänsten inom Barn och unga i Hylte
och kommer att tillträda den 1 mars.

Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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