Handlingsplan för pågående uppdrag Delregional uppdragsgrupp barn och unga vuxna i utsatt situation
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Uppdrag
Delregionalt stöd till
de lokala
Arbetsgrupperna
Barn och unga

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS, Ordförande
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS
Barn och ungdomskliniken SÄS
Skolan
Folkhälsosamordnare
Kommunen, Socialtjänsten (håller på att bytas ut)
Skolan
Kommunen, Socialtjänsten
Habiliteringen
Närhälsan

Pågående arbete
(Aktivitet)
Bjuda in ordföranden i de
lokala västbusgrupperna en
gång per år till ett gemensamt
möte.
Slutföra arbetet med
revidering av VÄSTBUS

Aktuell och uppdaterad
Närvårdssamverkans

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

Mål
(vad vill vi uppnå)
Spridning av regionala
riktlinjer och möjlighet till
nätverk mellan
kommunerna i det lokala
västbusarbetet.
En ny överenskommelse
påskriven under våren
2019

Ansvarig/tidplan
(vem gör vad – när)
Kay bjuder in.
Kommer att ske inför
Hösten 2019

Aktuella och
uppdaterade lokala

Kay går tillsammans med
administratör på

Klart/ Utvärdering
(effektmått)

Kay deltar i arbetet

http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se

Initiativtagare till
delregionala projekt
Utifrån upplevda
behov i olika
verksamheter

hemsida.

arbetsgrupper barn och
unga i alla kommuner.

Implementera ”nya västbus” i
de lokala grupperna.

God kännedom om
VÄSTBUS som struktur
och SIP som verktyg.

BoU bra forum för
diskussioner om delregionala
utvecklingsmöjligheter.

Ta fram bra förslag till
utvecklingsprojekt till
Styrgruppen för
närvårdssamverkan.

Inventering av möjliga
förslag till
utvecklingsprojekt startar
28 januari i årets första
BoU-grupp

Stimulera till utnyttjande av
kommunernas och regionens
medel för sociala
investeringar.
Delta vid informationstillfällen
om sociala investeringar.

Flera delregionala
projekt med stöd av
regionens medel för
sociala investeringar.

Gruppdeltagare bevakar
informationstillfällen om
sociala investeringar

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

närvårdskontoret igenom
all information om barn
och unga på
närvårdssamverkans
hemsida och påminner de
lokala grupperna om att
uppdatera sina uppgifter
Påbörjas när
överenskommelsen är klar
och påskriven

http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se

Gruppen har börjat titta på ett
förslag till utvecklingsarbete
runt barn och inga med
komplicerade vårdbehov
?

Titta på möjligheterna att
i samverkan skapa
hållbara
hemmaplanslösningar.

Inväntar förslaget om
ansvarsfördelning och
rutin vid tvister.

Kommit en inbjudan till
samverkan med projekt i
närvårdssamverkan.
En skola för alla.

?
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