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Datum

Diarienummer

2016-11-28

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Lokal Strömstaren, Norrgatan 25, Varberg
När: 2016-11-28
Taktisk grupp 13.30 - 16.00

Representanter:
Region Halland, BUP: Magnus Oléni (frånvarande)
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall (frånvarande)
Varberg, Socialförvaltningen: Anneli Westling
Falkenberg, Socialförvaltningen: Susanna Fogelberg (frånvarande)
Halmstad, Socialförvaltningen: Jeanette Rundberg Kjellberg
Hylte, Socialförvaltningen: Sven Holmberg
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jägervall (frånvarande)
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson
Region Halland, Närsjukvården: - Madelaine Gustafsson
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren
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1. Föregående protokoll och minnesanteckningar
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
-Punkt 2: revidering av uppdragsbeskrivning taktisk grupp 2017( bil 2:1) samt
närvaron i den regionala stödstrukturen (bil 2:2 o 2:3)
- Punkt 3: Mål och handlingsplan 2017 fastställd (bil 3:1)
- Punkt 8: Regional handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården
godkändes (bil 8:1) beslut om att inte samfinansiera en samordnartjänst enligt missiv
(bil 8:2)
3. Info projekt med samordningsförbundet
Anneli informerar om det pågående arbetet i projektet ”samordnade förebyggande
insatser kring ungas psykiska hälsa” med samordningsförbundet. Just nu pågår en
materialinsamling som görs av projektledare Karin Nilsson. Projeketet som ska
komma fram till konkreta förslag till förbättringar kring samverkan kommer att ha en
workshop tillsammans med redovisningar under nästa år. Inbjudan kommer snart gå
ut.
I samband med punkten berättar Madelaine om de SiP utbildningar som kommer att
genomföras inom närsjukvården, dessa ska därefter utvärderas
Taktisk grupp återkommer till frågan om gemensamma Sip utbildningar efter
utvärderingen inom närsjukvården.
4. Avstämning från kommunerna och regionen kring de ensamkommande barnen
Antalet ensamkommande barn minskar i kommunerna. Dels beror detta på inflödet
men också på att förhållanden ändras när ungdomarna fyller arton år. Diskussion om
detta. Nya förutsättningar i och med att ungdomarna ska etableras i samhället och flera
mår dåligt.
Catrina berättar om en uppsökande verksamhet som kommer att starta på HVB
hemmen Det är ungdomsmottagningen och Noaks Ark och tillsammans ska informera
för ungdomarna om sexuell hälsa.
Socialstyrelsen har precis kommit ut med en ny handbok för dig som möter
ensamkommande barn, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-118?utm_campaign=nyhetsbrev_161206&utm_medium=email&utm_source=apsis

5. Mål och handlingsplan 2017-2019
Genomgång av mål och handlingsplan 2017 (bil 3:1)
Beslut: att vi varje taktisk grupp går igenom och följer upp mål och handlingsplanen.
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6. Hälsoundersökningar BBIC
Punkten bordläggs till nästa möte.
7. Samarbete BVC och socialtjänst
Eva har fått synpunkter från utvecklare inom BVC att de upplever att samarbetet med
socialtjänsten inte fungerar.
Beslut: Taktisk grupp beslutar att Eva hämtar in mer information om saken och
Madelaine undersöker uppgifterna fran sitt håll därefter tas punkten upp igen.
8. Tider taktisk grupp våren 2017
Beslut: Tider för taktisk grupp under våren 2017 blir 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5 och
19/6 . Alla tillfällen är kl. 13.30 -16.00 i Varberg, Lokal Strömstaren.
9. Familjerättsnätverk
Sven har fått önskemål från Hylte om att bilda ett familjerättsnätverk med
kommunerna i Halland.
Beslut: Halmstad- Jeanette och Hylte- Sven tar med sig frågan gemensamt och
kommer fram till ett förslag.
10. Projekt Allmänna Barnhuset
Diskussion om erbjudandet att delta i ett projekt med allmänna barnhuset kring
behandling för barn som utsatts för våld eller övergrepp.
Beslut: att avstå från att delta i projektet.
11. Samarbete och sekretessbelagda uppgifter
Jeanette tar upp hur övriga i taktisk grupp upplever samarbetet kring sekretess mellan
enheter och verksamheter. Diskussion om detta och att samtycke kan hjälpa i många
frågor. Trots detta inte så lätt och hanteringen av sekretessen görs olika och kan bli ett
hinder för samarbete.
12. Övriga frågor
- Anneli kommer tillsammans med ordförande i de andra taktiska grupperna och
strategisk grupp att representera Halland i SKL:s avslutningskonferens om
evidensbaserade praktik den 15 februari.
- Kort information om Hicube och hur detta projekt skulle kunna ha
beröringspunkter med barn, unga och familj. Alla är överens om att det borde
finnas mycket att göra inom området men vi behöver hjälp med vad. Eva kollar
upp vilka möjligheter som finns genom taktisk grupp e-hälsa och Halmstad
Högskola. Det pågår idag en del projekt med att digitalisera mer ex. utifrån
bokning via webb, förenkla anmälningar, faderskapserkännande etc.
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Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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