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Minnesanteckningar
Ärende

Styrgrupp SAMLA barn & unga

Datum

2020-09-28

Plats

Björken, Kommunhuset, Lerum

Närvarande
(√)

Namn
Ingela Andersson Lerums
kommun
Gunlög Hedtjärn BUP
Mittenälvsborg
Maria Enbuske, stöd och
omsorg
Socialtjänsten Lerum
Karin Aneland-Thern
Vårdcentral centrum
Bräcke diakoni
Karin Svensson
Samordnare för SAMLA team
barn & unga

√

Namn
Sara Dahlin Alingsås kommun

V

V

Malin Bomberg
Floda Vårdcentral, Närhälsan
Lena Arvidsson
Processledare

V

Anne Forsell
Socialtjänsten Alingsås

V

V

V

V

V

1 Gemensam modellbeskrivning.

Förutsättningarna ser olika ut i Alingsås och Lerums kommun när det gäller hur
verksamheterna skola, primärvård och socialtjänst är uppbyggda och hur deras
medverkan ser ut i SAMLA team - barn & unga. Förutsättningar kommer förändras hela
tiden och vi behöver kunna förhålla oss till detta.
SAMLA team - barn & unga ska arbeta utifrån uppdraget att möta barn/unga och deras
vårdnadshavare i en tidig insats där samverkan behövs mellan olika verksamheter.
Styrgruppsmedlemmarna behöver förmedla till respektive medarbetare som
representerar dess organisation att fokus ska ligga på det man kan påverka i teamet och
med frågan "Vad ska/kan jag bidra med utifrån min kunskap för att hjälpa
barnet/ungdomen".
Styrgruppen ger i uppdrag att respektive team tillsammans med specialistnivån och Karin
projektledare avsätter 1½ timma till att gå igenom modellbeskrivningen för att se vad man
behöver korrigera för att bättre möta barn/unga och deras vårdnadshavare inom ramen
för uppdraget.
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Karin skickar ut frågor till alla teammedlemmar att fundera på innan.
Förslag på förändringar i modellbeskrivningen till styrgrupp skall vara inskickade i god tid
innan 20-11-30.
2 Samtyckesblankett
När bör ett ärende kunna avslutas i SAMLA team - barn & unga? denna fråga behöver
diskuteras mer.
Förslag att samtyckesblankett tidsbegränsas till 4 månader och att det står på
blanketten.
3 Arbetsbelastning
Fråga från teamen är om man kan ha möjlighet att säga nej till aktualiseringar då man
har för många.
Styrgruppen anser att man i den situationen måste titta på om man har rätt ärenden
och om det finns ärenden man borde avsluta eller remittera.
4 Uppdrag för projektledare
Att fånga upp tankar och frågor som uppkommer i teamen och vägleda i processen
fram till en bättre funktion av SAMLA team-barn & unga.
5 Dialog mellan teamen och styrgrupp
Önskemål från teamen att regelbundet träffa styrgrupp.
Bedömning görs att det är lämpligt att styrgrupp och team träffas regelbundet 1
gång/termin.
Teamen har beslutat att träffas gemensamt 30/11 13-16 och styrgruppen beslutar att
delta mellan klockan 13 – 14.
6 TSI
Beslut fattas att ej göra ansökan om att delta i förlängning av TSI 2021 - 2023.
7 Nästa möte
Måndag 12/10 klockan 13.30-14:00
Vid anteckningarna
Karin Svensson
samordnare för SAMLA team barn & unga

