Uppdragsgrupp – Barn och unga vuxna i utsatt situation
Datum: 2018-04-03
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: SÄS, Samaritvägen 9, ingång 22C
Lokal: Konferensrum Källarplan
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Minnesanteckningar
Vem skriver minnesanteckning
Agneta Kettil
Minnesanteckning från förra mötet?
Inga synpunkter på föregående anteckningar.
Rapport från projekten och eventuella inspel till referensgrupperna:
Mini-Maria
Referensgruppen för Mini-Maria har träffats och två personer är erbjudna projektledararbetet
på vardera 50 %. Jan Nilsson från vuxenpsykiatrin och Sara Svenberg från IFO, unga vuxna,
Borås Stad. Projektet startar förhoppningsvis 180501
Tidiga insatser för barn med NPF
Projektet är igång och projektledarna sitter på centrala barnhälsovården. Projektet tittar på
olika samverkansformer som redan finns inom Marks kommun kring målgruppen och
kommer också göra en omvärldsanalys över hur man arbetar på andra håll runt om i landet.
Kay redogör från mötet med styrgruppen för projekten.
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.
Projektet börjar lida mot sitt slut. Forskningsdelen kommer presenteras den 23 maj på
Högskolan i Borås. Överens både inom region och Västkom att skolnärvaron är viktig och att
man behöver jobba med att få koll på hur närvaron ser ut. Viktigt att jobba med hemmasittare
och göra det så tidigt som möjligt. Viktigt att arbeta med SIP och titta på vilka olika
frågeställningar som finns kring individen och vad vi behöver hjälpas åt med att lösa.

Förslag på nytt uppdrag?
Förslag har kommit från BUP och Borås kommun att vi inom Barn och unga arbetar med
Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk ur perspektivet Barn och Unga vuxna för att se om det finn möjlighet att ytterligare

förtydliga formerna för samverkan. Vi skulle kunna få ett sådant uppdrag från Styrgruppen för
närvårdssamverkan.
Kay kommer skriva ihop ett underlag till styrgruppen och uppdraget bör vända sig till fler
verksamheter än de som arbetar med barn och unga. Förslaget kommer sannolikt bli att man
startar upp en ny grupp som får uppdrag att arbeta fram rutiner kopplade till hälso- och
sjukvårdsavtalet.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Planering av höstens inbjudan till representanter för lokala Barn- och unga-grupper
Förslagsvis 1 oktober som är internationella barndagen eftermiddag. 13:30-16:00.
Temadag om upptäckt och bemötande av barn utsatta för sexuella övergrepp – VG
Regionen kommer ihop med Barnahus Älvsborg göra en konferens kring temat. Kay söker
pengar för ändamålet.

Antecknat av Agneta Kettil

