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1 Mötet öppnas

2 Projektledare
Beslut fattas om att Karin fortsätter på 20% i SAMLA barn & unga.
3 Samtal förs om socialtjänstens roll i teamen.
SAMLA barn & unga vilar på ”tre ben ” och det är viktigt att både skola, socialtjänst
och primärvård finns med som aktiva verksamheter för barn och ungas bästa och
deras familjer.
4 Modellbeskrivning
SAMLA-team i Alingsås och Lerum kommer fram till 21/9 att titta på
modellbeskrivningen och se hur väl man följer den samt ge förslag på förändringar
man vill göra inom ramen för modellbeskrivningen.
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5 SAMLA- barn & unga 20- 09- 21
SAMLA-teamen träffas för en hel dag klockan 9 - 15. Styrgrupp deltar mellan klockan
9 - 10 för att informera om statistik, utvärdering samt ramarna för arbetet i SAMLAteam. Sedan fortsätter teammedlemmar med att ge synpunkter och förslag som kan
förbättra arbetet.
Beslut tas sedan i styrgrupp vilka förändringar man kan /bör göra.
5 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.
Föreslås att Karin informerar om SAMLA barn & unga då representanter från
Närhälsan och privata vårdcentraler träffas i början av hösten.
6 TSI
Karin får i uppdrag att kontakta TSI centralt för att höra om det finns pengar för
projektledare för hösten 2020 samt om det blir en förlängning av TSI till 2023.
Har TSI arbetat fram en enkät när det gäller uppföljning och finns den att använda?
7 Nästa möte
Måndag 28/9 klockan 15:15
Vid anteckningarna
Karin Svensson
projektledare

