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1 Nuläge
Karin informerar om att utvärderingar är skickade till dem som aktualiserat till
SAMLA samt till dem som varit aktualiserade till SAMLA. Informera kort om statistik
för perioden 19-12-01 till-20-03-31 och att det kan skilja sig något åt beroende på hur
man dokumenterar men också i hur man arbetar.
Socialtjänstens roll i de olika teamen skiljer sig åt beroende på hur kommunerna är
organiserade. Rollen behöver diskuteras mer.
Jag informerar kort om hur SAMLA-teamen planerar för SAMLA under sommaren.
Det finns en oro från styrgrupp att det blir för långt uppehåll.
Förslag från projektledare och SAMLA-team till styrgrupp: SAMLA-teamen var för sig
går igenom hur väl man följer modellbeskrivningen för SAMLA i sitt arbete och
kommer med förslag och förtydliganden till förbättring. SAMLA-teamen träffas sedan
en heldag i september för genomgång och förslag på åtgärder till styrgrupp.
Styrgrupp godkänner detta.
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2 Möte med TSI 20-05-05
Vi fick positiv feedback på vårt utvecklingsarbete från TSI.
TSI informerar om att regeringen gör en satsning när det gäller brottsförebyggande
verksamhet i utsatta områden och arbetet mot hedersrelaterade brott. Pågående 36
utvecklingsarbeten i landet kommer få möjlighet att fylla i intresseanmälan om att
vara en del i det projektet.
Styrgruppen anser att SAMLA barn & unga efter projekttidens slut bör övergå i
ordinarie verksamhet.
3 Nå ut med information till aktualiserande verksamheter
Det finns ett behov av att informera och förtydliga hur SAMLA arbetar och hur och när
man kan använda sig av SAMLA barn & unga.
Efter att utvärdering och förändring av modellbeskrivning är klar kan Karin
tillsammans med SAMLA-team arbeta fram ett förslag på information till de olika
verksamheter som aktualiserar. SAMLA-team får sedan titta på vem som bör
informera och i vilka forum mm
4 Nästa möte
Malin kallar till styrgruppsmöte i juni. Plats: Floda Vårdcentral
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