Uppdragsgrupp – Barn och unga vuxna i utsatt situation
Datum: Måndag 2019-09-02
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: Samaritvägen 9 Ingång 22C Södra Älvsborgs Sjukhus (se bif vägbeskrivning)
Lokal: Konferensrum i källaren
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Minnesanteckning
Minnesanteckning denna gång av Kay Eriksson
Vi hälsar Efraimsson från Ulricehamn välkommen som deltagare i gruppen.
Ann-Christin är verksamhetschef på funktionsnedsättning i Ulricehamns kommun och sitter
med i ledningsgruppen för närvårdssamverkan i Ulricehamn.
Vi beslutar att bjuda in representanter från kommunernas lokala arbetsgrupper barn och
unga till en gemensam träff på vårt inplanerade möte 2 december.
Kay skickar ut en preliminär inbjudan snarast. En mera formell inbjudan skickas efter vårt
nästa möte 7 oktober. Vi hjälps alla åt med att komma på ett bra upplägg för den
gemensamma träffen och beslutar om ett program 7 oktober. Ni får gärna skicka in era
förslag i förväg så att de kan komma med i dagordningen för nästa möte. Om ni har förslag
på extern föreläsare i något spännande ämne är det viktigt att vi bokar så snabbt som
möjligt. Om ni känner till någon kommun som har något spännande på gång är det också
angeläget att tillfråga om de kan komma och göra en kort dragning.
Stor lokal med möjlighet till gruppsittning är bokad på SÄS.

Huvuddiskussionen på detta möta handlade om hemmalösningar och hemmasittare. Vi
pratade om båda begreppen men beslutade oss för att i nuläget fokusera på
hemmalösningar som är det problem som vi gemensamt upplever som det mest
problematiska. Hemmasittare är något man redan arbetar med i de flesta kommuner och där
vi i nuläget kanske inte har så mycket ytterligare att bidra med. När det gäller
hemmalösningar arbetar vi alla med ungdomar där det ibland resulterar i akuta inläggningar
och placeringar och är överens om att det många gånger ger ganska bristfälliga resultat till
stora kostnader. Vi upplever alla ekonomiska svårigheter och besparingar i våra budgetar
vilket medför att placeringar skapar tuffa prioriteringar.
Vi är överens om att vi måste titta på möjligheten av att bygga mera integrerade lösningar för
att höja kvaliteten och få till lösningar på hemmaplan.

För att få till en bra dialog om möjliga hemmalösningar beslutade vi att kalla samman en
fokusgrupp för att titta på vad som görs idag ute i våra kommuner och inom hälso- och
sjukvården för att hitta idéer på hur vi kan bygga upp integrerade lösningar. Till vårt nästa
möte skall vi tänka igenom vilka vi skulle vilja ha med i en sådan focusdiskussion och gärna
prata med dem i vår egen organisation som vi vill ha med. På nästa möte planerar vi in en
dag för focusdiskussionen, förslagsvis en bit in i januari.
Vi pratade också om hur vi kan få civilsamhället och idéburna organisationer att samverka
med oss. Agneta berättade att man i Borås skrivit ett avtal (IOP) med Agape, som är en
sammanslutning av idéburna organisationer. Läs mera>
Hoppas att jag fångat väsentligheterna från mötet. Om någon av er som var med kommer på
något mera är jag tacksam om ni kompletterar och om det är otydligt för någon av er som
inte var med är ni välkomna att höra av er.
Önskar er en bra start på hösten och ser fram emot att träffa er på nästa möte 7 oktober
Kay Eriksson

