Minnesanteckningar NOSAM Lokal Västbusgrupp,
Västerstadsdelarna
Datum: 2019-04-11

Närvarande:

Conny Gustafsson
Tina Josefsson
Inger Hansson
Marie Sandberg Lundh
Iréne Lundqvist
Ellinore Schoultz
Julia Sandklef
Inge Fjellman
Anna Medveczky,
Anne Aldebrink
Anna Dagerud

Förhindrade:

Elisabeth Esdotter
Julia Ingvarsson
Veronika Wirebratt
Annika Appelgren
Rebecca Pfeil
Catarina Roos
Erika Engström

Tid:

11/4 kl 10.30 – 12.00

Mötespunkter
•
•
•

•

Ordförande Conny hälsar välkommen. Presentationsrunda.
Föregående anteckningar
Familjecentrerat arbete, koordinator Anne Aldebrink västra Göteborg berättar.
Hennes kollega i AFH heter Elin Lingman.
Familjecentrerat synsätt som grund. Främjar tidiga och förebyggande insatser och
tanken är att minska trösklarna in till andra verksamheter. Samverkan kommun,
hälso- och sjukvård och idéburen sektor. Långsiktighet är viktigt samt att ge rätt stöd
i rätt tid. Insatser till hela familjen. SIP är ett verktyg och Västbus ett forum för
samarbete, stöd och struktur.
Ny familjecentral med öppen förskola är snart klar på Opaltorget. Stor samverkan
krävs, utökade hembesök (frivilligt) upp till 8 ggr de 16 första månaderna. BVC ssk
samt soc sekr.
Obs! Barnkonventionen blir en lag 1 jan 2020.
Rapport från verksamheterna
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•
•

•

•

•
•

Inge och Julia - Efter skolans omorganisation börjar det klarna angående
tillhörigheter och nya rutiner skapas vad det gäller samverkan. Dock upplevs vägarna
nu vara längre emellan. Jämlikhet och säkerhet är viktigt. Öarna har tillkommit som
arbetsområde.
Inger Hansson – Vägarna är längre än tidigare. Trögt att arbeta i olika databaser.
Större ansvarsområde.
Anna M – En bristande ekonomi påverkar utförandet. Ec saknas bl a inom
IFO/Funktionshinder
Avvikelser
Ingen avvikelse har inkommit. Ev avvikelser lyfts även i NOSAM, på chefsnivå.
Information Västbus/SIP utbildningar
Fler utbildare behövs och det saknas representanter från förskola och BUP. Conny
tar upp frågan i NOSAM.
Västbus utbildning 25/4 och 28/5 kl 13.30 – 16.00 på Nymilsgatan 2. Anmälan krävs
och inbjudningar har gått ut.
Rapport från NOSAM. Generella kompetensutvecklingsinsatser gällande Västbus
ska ske centralt för att säkerställa att det ges på ett likvärdigt sätt i alla stadsdelar.
Detta i strävan för ett jämlikt Göteborg. Men man bör behålla de goda exempel där
det fungerar. Nya riktlinjer för Västbus 2019 ses över men är inte klara.
Övriga frågor
Conny handlingsplanen 2019 ses över. Handlingsplanen är inte klar då det fanns
förväntningar på NOSAM-mötet 11/4 att utveckla mätetal gällande antal SIP-ar och
se över möjligheterna att ha en kvalitativ utvärdering av SIP-möten. Conny kontaktar
Allan Dale, utvecklingsledare i AFH och ser om han kan vara behjälplig.
Höstens mötestider 12/9 och 28/11
Mötet avslutas

Kommande möte: 12/9 kl 10.30 – 12.00. Återkommer ang lokal.

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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