Uppdragsgrupp – Barn och unga vuxna i utsatt situation
Datum: 2019-01-28
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Skaraborgsvägen 1A
www.borasregionen.se
Lokal: Konferensrum Garveriet
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Minnesanteckning:
1. Maria Sjöblom Hyllstam skriver dagens minnesanteckning.
2. Minnesanteckning från förra mötet gås igenom.
3. Vi går igenom handlingsplanen för 2019 som Kay Ericsson har förberett med följande punkter
som förslag:
a. Årligt möte med ordföringar i lokala väsbusgrupper.
b. Följa upp revideringen av Västbusarbetet
c. Överblicka så att vi har aktuell och reviderad hemsida inom Närvårdssamverkan
d. Fördjupa oss i impelmenteringar av ”nya Västbus” i de lokala grupperna.
e. Använda Uppdragsgruppen för Barn och unga i utsatt situation för att utvärdera och
utveckla det relregionala strategiska samverkansarbetet.
f. Stimulera till utnyttjande av kommunala och regionala potter för sociala
investeringar.
g. Fortsätta påbörjat förslag kring unga med komplicerade och samordnade vårdbehov.

4. Rapport från projekten och eventuella inspel till referensgrupperna:



Mini-Maria
Tidiga insatser för barn med NPF

5. Nytt förslag till lösning av tvistefrågor taget i styrgruppen 14/12. Detta ska fungera som en
lathund som ska bidra till att lösa tvistefrågor mellan olika samverkanspartners och fungera
som en rekommendation. Kay kommer att maila ut underlaget till gruppen.
6. Mötestider under våren. Kay doodlar ut förslag. Gruppen står fast vid att ha möten på
måndags em och enas om att ytterligare två tillfällen under våren är rimlig frekvens.

7. Vi diskuterar ett anonymiserat ärende som får belysa vikten av samverkan i
multikomplicerade ärenden.
8. Mikael Szanto är inbjuden för att presentera det ESF finansierade projektet ”En skola för alla”
Charlotte Stigh Bursin medverkar också och kommer att skicka ut det presenterade
materialet. Fokus område för projektet är att allt färre klarar av sin Utbildning och man vill
arbeta med dels ett fokus där ca 400 deltagare i åldern 15-24 kommer involveras dels med
en del som har ett strukturellt fokus på vilka förändringar som kan göras. Av våra kommuner
är det Mark, Bollebygd, Ulricehamn och Borås som är involverade.

Vid tangentbordet
Maria Sjöblom Hyllstam

