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

Pågående arbete
(Aktivitet)
Bjuda in ordföranden i de
lokala västbusgrupperna en
gång per år till ett gemensamt
möte.
Eventuellt bjuda in
representant från Kungälv:
Nätverk för utvecklingsledare
från samtliga delregionala
närvårdssamverkansorgan

Mål
(vad vill vi uppnå)
Spridning av regionala
riktlinjer och möjlighet till
nätverk mellan
kommunerna i det lokala
västbusarbetet.

Aktuell och uppdaterad
Närvårdssamverkans
hemsida.

Aktuell och uppdaterad
Närvårdssamverkans
hemsida.
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Ansvarig/tidplan
(vem gör vad – när)
Kay bjuder in.
Kommer att ske
Sept 2017

Sprida goda exempel på Kay deltar i
verksamhetsförbättringar nätverksmöten två gånger
Inom VGR till våra lokala per termin.
västbusgrupper.

2017-01-25

Nina och Kay går igenom
hemsidan och säkerställer
att all information gällande
Barn och unga vuxna
hålls aktuell.
Bör uppdateras vid behov
och i sin helhet vid minst
två tillfällen per termin.

Klart/ Utvärdering
(effektmått)

Har träffats två
gånger under hösten
och har ett möte
inplanerat till våren
tillsammans med
representant för
koncernledning och
Västkom för att
diskutera fortsatt
västbusarbete.
Undersöka om det
går att få reda på hur
många användare
som varit inne på
sidan.

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

Styrgrupp för
delregionala projekt.

Uppdrag som styrgrupp för
projektet Tidiga insatser för
ökad skolnärvaro

Verka för att kontinuerlig
spridning av information
om arbetet på
projektskolorna i Borås
kommun med
målsättning att det skall
upplevas som ett
delregionalt projekt.

Avrapportering i
Uppdragsgruppen Barn
och Unga.

FoU Sjuhärad
Välfärd följeforskar
och utvärderar
projektet.
Kontinuerlig
rapportering sker av
projektet till
regionen.

Medverka vid planering av
implementering av resultat
från projektet Tidiga insatser.

Resultaten från projektet
skall användas
metodmässigt och
processmässigt i det
lokala arbetet.

Bjuda in
projektledningen för
planering av
implementering av
projektet första mötet
våren 2017.

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.

Gruppen tillsammans med
projektgrupp och
projektledare från
projektet.
Kommer att ske hösten
2017 och våren 2018
Gruppdeltagare bevakar
informationstillfällen om
sociala investeringar

Gruppen lämnar som förslag
till Styrgruppen om att få
lämna in en ansökan om
sociala investeringsmedel för
en mera omfattande
implementering av projektet.
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http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se

Tydliggörande av
avvikelsehantering
runt barn och unga

Delregionalt
MiniMaria

Kartläggning av
dokumentation av rutiner för
avvikelsehantering inom
västbus och
närvårdssamverkan för olika
intressenter
Genomgång av hur arbetet
med avvikelsehantering löper i
de lokala grupperna.

Undersöka om det
behövs ett förtydligande
och samordning av
rutiner.

Säkerställa att
sammanställning sker av
avvikelserapporter runt
samverkan barn och unga.
Granskning av
sammanställning.
Gruppen lämnar som förslag
till Styrgruppen om att få
uppdrag att arbeta med ett
förslag på ett MiniMaria i
Boråsregionen.

Tydliggöra delregionala
systemfel för att
möjliggöra förbättringar
av samverkan.
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Säkerställa att rutiner för
avvikelsehantering är
kända i det lokal
västbusarbetet
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Kay, med hjälp av
deltagare i gruppen
sammanställer
styrdokument för
avvikelsehantering.
Hösten 2016
Kay träffar alla lokala
grupper under våren 2017

Utvärdering?

Våren 2017.

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

