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Dagordning
1. Inledning
Åsa E, ordförande, hälsar välkomna.
2,. Mötet öppnas .
Presentationsrunda.
Conny G presenterar sitt nya uppdrag som samordnare för Västbus.

2. Förra mötets protokoll.
Diskussion:.
Viktigt att se över handlingsplan inför 2019 för att få ett bra arbetssätt i NOSAM..
Fråga från NOSAM psykiatri: Kan man ha samma ordförande i AFH och Väster för
NOSAM Barn och Unga? Frågan diskuteras. Väldigt stora verksamheter i respektive
stadsdel, inte minst i AFH.
FCA arbetar gemensamt i Göteborg utifrån sitt uppdrag i en 10-grupp. Elin förklarar att
det bir svårt att styra om det blir för stora områden.
Hur tar man tag i frågorna från NOSAM mellan möten? Kan det vara arbetsgrupper?
Handlingsplanen ska vara utgångspunkt.
Svaret är nej på förslag att slå ihop våra möten med Väster.

3. Uppföljning av västbusarbetet.
Conny G går igenom handlingsplan för Västbus.
Ansvarar för 2 utbildningar vad det gäller västbusmöten.
Viktiga punkter:
Delaktighet,
Barnets perspektiv,
Det goda mötet. Barnet ska vara med på mötet o därför anpassa mötet efter det.

Avvikelser.
Kommer in få avvikelser. Behöver synliggöras. Mål för NOSAM nästa år?
Viktigt att kolla av vilka som kan och ska komma på ett västbusmöte/SIP innan kallelsen
skickas.
BUP upplever att de blir kallade på fler möten än det finns behov av. BUP måste
prioritera eftersom man kallas på så många möten. Ett förslag är att BUP skulle kunna
vara med via skype.
Tankar finns att nästa år få fram statistik på hur många SIP:ar som görs. Varje
verksamhet ansvarar egentligen för registrering.
En kvalitativ utvärdering. Conny G ska prata med Maria H om tanken.
21 november och 6 december är datum för utbildningar i höst.. Decemberkursen är full.
Har fått bra utvärderingar efter utbildningarna.
Representanter som håller i utbildningarna är:
Julia I
Julia S
Inge F
Emelie Törnström
Marie-Louse Furvik
Conny G.

Avvikelsehantering ingår också I utbildningen. Viktigt att fundera på vad som händer och
hur avvikelser tas om hand för att de ska leda till förbättringsarbete..

4. Uppföljning av FCA-arbetet
Arbetet ska fortsätta och beslut om budget har tagits i stadsdelen. Överenskommelse om
vissa pengar från skola/förskola. I regionen tas pengar centralt.

Lokala överenskommelser finns som är tänkta att fortsätta.
Föräldrastöd finns ett uppdrag centralt, ABC 0-12 år.
Nu finns personer som är utbildade på kommunsidan. Personer från regionen behövs.

www.goteborg.se/foraldrastod.
Enligt kartläggningen saknas Hälsofrämjande arenor.
Mötesplats saknas i Billdal och det behövs arbetas vidare med. 3 tim/gång 3 ggr i veckan
är kriterier för att räknas som en mötesplats. Elin ber om hjälp med detta!.
FCA för fokusområde två i jämlikt Göteborg planeras.
Viktigt med stöd till föräldrar!
Elin har funderingar på ett nyhetsbrev med jämna mellanrum.
Skulle man kunna lägga in information på Samverkanstorget!?
Information skulle också kunna läggas på ovanstående Web-adress.

5. Förslag till handlingsplan för BoU i AFH
Handlingsplanen delas ut.
Åsa och Elin tittar på planen och sedan kommer den att skickas ut..
6. Övriga frågor
7. Mötestider i vår
7 februari
11 april
23 maj

Gemensamt möte med Barn och Unga i Väster får tas upp på höstens gemensamma möte.
Lisbeth lägger in mötestider i kalendrar.
8. Mötet avslutas

