Uppdragsgrupp – Barn och unga vuxna i utsatt situation
Datum: 2018-03-12
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: SÄS, Samaritvägen 9, ingång 22C
Lokal: Konferensrum Källarplan

Kallade:
Kay Eriksson
Clary Hansson
Cecilia Ragnarsson
Robert Hagström
Sara Theorin
Anneli Fischer
Agneta Kettil
Morgan Gustafsson
Maria Sjöblom Hyllstam

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS, Ordförande
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS
Skolan
Folkhälsostrateg
Kommunen, Socialtjänsten
Skolan
Kommunen, Socialtjänsten
Habiliteringen
Närhälsan

1. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter på minnesanteckningarna
2. Pågående projekt
Mini-Maria
Vi gick igenom vad som hänt fram till nu.
Beslut är taget från HSN om att avsätta en miljon för projektet. Man har från HSN
också beslutat att låta spelmissbruk ingå i uppdraget.
Tidiga insatser för barn med NPF
Beslut är taget från HSN om att avsätta en miljon för projektet. Man har från HSN
också beslutat att man vill utvidga uppdraget till att handla om hela NPF-området från
att man initialt varit mera fokuserad på autism.
Styrgruppen för närvårdssamverkan har utsett en styrgrupp för båda projekten:
Marita Haglund
Regionutvecklare – Enheten för nämndsamordning
Vanja Myrén Grönlund, Verksamhetschef för IFO/Vuxen/Unga Vuxna
Anna-Lena Ingelhag, Verksamhetschef , Närhälsan Ulricehamn
Helena Lundgren, Verksamhetschef elevhälsan i Tranemo
Kay Eriksson Vårdutvecklare BUP, ordförande uppdragsgruppen barn och unga
Organisatoriskt kommer båda projekten ligga under, och finansieras via,
närvårdskontoret.
Förslag har kommit upp på projektledare för Mini-Maria-projektet och för Projektet
Tidiga insatser för barn med NPF är det klart med projektledare och projektstart är satt
till 26 mars.
Båda projekten har aktiva referensgrupper och det känns som att projekten kommer att
starta upp och löpa på med gott stöd.
Vi konstaterar att vi nu kan släppa ansvaret för den fortsatta utvecklingen av de båda
projekten men att vi givetvis kommer att ha ett fortsatt intresse av att hålla oss
informerade om vad som händer i projekten och kommer att få kontinuerlig
avrapportering.

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.
Beträffande vårt sedan tidigare pågående projekt Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
så börjar det nu närma sig avslut och projektledningen har avtalade tider för lokala
samverkansmöten i de kommuner som visat intresse. Man kommer vid dessa möten
presentera de erfarenheter man fått i projektet.

3. Handlingsplan 2018
Vi tittade i vår handlingsplan för 2017. Uppdragsgruppen har tidigare haft uppdraget
som delregional västbusgrupp och det uppdraget kommer inte att se lika ut efter
revidering av västbus. Vi kommer ändå att till styrgruppen för närvårdssamverkan
lämna ett förslag att vi även i år bjuder samman representanter för de lokala
Arbetsgrupperna barn och unga under hösten 2018.
Målsättningen med det mötet kommer att vara att redovisa resultatet av revideringen
av västbus samt göra ett upplägg för en SIP-utbildning för barn och unga utifrån de
nya riktlinjerna. Kay kommer att sätta samman ett förslag på uppdrag till styrgruppen
för närvårdssamverkan.
4. Övriga frågor
Robert tipsar om en internetsida som handlar om barns nätanvändande och som vänder
sig till föräldrar och lärare:
http://attention.se/varaprojekt/pagaende-projekt/natkoll/
Agneta informerar om att från Arbetsgruppen barn och unga i Borås kommit med
förslag att man skall få ett uppdrag att arbeta med elever med lång ogiltig frånvaro
(ELOF).
Jag skickar med länk till ett liknande projekt i Kiruna kommun som ger en bild av vad
det handlar om:
https://www.spsm.se/globalassets/uppsatser/uppsatser1/kiruna-projektrapport.pdf
Kanske ett arbete vi skulle stödja för spridning till övriga kommuner.
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