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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Ingela Andersson hälsar välkommen.
Samtliga representanter presenterar sig. Jenny är ny i UG från NSPHiG och Lena
är ny som processledare för SAMLA.
Karin Svensson, ny projektledare för uppdraget ”första linjen” presenterar sig
för UG. Hon kommer att arbeta 50 % på sin ordinarie tjänst på BUP och 50 % i
projektet. Hon börjar sitt uppdrag den 1 september.

2.

Föregående minnesanteckningar
Vissa punkter återkommer på dagens möte. Inga ytterligare synpunkter,
anteckningarna läggs till handlingarna
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√
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3.

Brukarmedverkan
Jenny Ahto, NSPHiG kommer att vara deltagande brukarrepresentant i
utvecklingsgruppen.

4.

Projekt – Barn och ungas psykiska hälsa och första linjens uppdrag
En projektbeskrivning är påbörjad och ska färdigställas av utsedd styrgrupp.
Uppdraget är att stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa hos barn
och unga och skapa en modell där man arbetar integrerat mellan primärvården,
socialtjänsten och elevhälsa i Alingsås och Lerums kommuner. Representanter Styrgrupp
till styrgruppen utses och det är: Malin, Gunlög, Ingela, Lena, Anne Forsell som Malin, Gunlög
Ingela, Lena,
ersätter Karen (se punkten övrigt). Styrgruppen träffas en gång/månad.
Anne
En arbetsgrupp med representanter från primärvården, elevhälsan, BUP,
ungdomsmottagning och socialtjänsten ska tillsättas och hålls samman av
projektledaren, som rapporterar till styrgruppen. Arbetsgruppen träffas
förslagsvis varannan vecka. Utvecklingsgruppen enas om att förslag på
representanter till arbetsgruppen mejlas till Ingela.
Utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga
Ingela berättar om att Regeringen ger Statens skolverk och Socialstyrelsen i
uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta
till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och
socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Ansökan
om utvecklingsmedel är gjord och medel på ca 300 000 är beviljade för 2018.
Förslag från Ingela att arbetsgruppen deltar i det nationella nätverket och får
utbildning i samverkan.
Ingela informerade även att hon deltog i juni på ett nätverksmöte i Falu
kommun som tillsammans med Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting bjöd in till ett nätverksmöte på temat tidiga och
samordnade insatser till barn och unga. Falun arbetar med den så kallade
Skottlandsmodellen (Highland´s Children). I Skottland är berörda myndigheter
organiserade under en gemensam ledning med gemensam budget och arbetar
mot en gemensam vision. Se länk till rapport.
Se Tillitsdelegationen som var i Falun och berättade om sitt delbetänkande.

5.

Socialmedicinska mottagningar och Mini-Mariamottagningar
Maria Enbuske informerar om att rekryteringen av projektledare är klar och det
är Ann-Sofi Medin som börjar sitt uppdrag den 8 oktober. Hon kommer från
Göteborgs stad där hon nu arbetar som 1:e socialsekreterare.
Projektbeskrivning kommer att tas fram av en styrgrupp från UG Psykisk hälsa
och missbruk. Förhoppningen är att strukturen kommer att vara liknande som
Barn och ungas uppdrag. Maria ingår i rekryteringsprocessen utifrån barn och
unga perspektivet

6.

Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov
av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från
kommunen och Västra Götalandsregionen – Remiss av tidigare
Västbus riktlinjer
Överenskommelsen gäller under perioden 2019-01-01 – 2020-12-31.
Syftet var att tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhöll sig till andra avtal och
överenskommelser, modernisera och anpassa skrivningar i riktlinjen till en
praktisk verklighet 2018 och renodla innehållet i riktlinjerna vilket nu innebär
att Överenskommelsen istället innehåller bilagor med förtydligande kring delar.
Synpunkter från UG på överenskommelsen:
- Ansvaret läggs på samverkan
- Tänka utifrån frågeställning istället för problem
- Lyfter SIP som ett verktyg
- Bygger på fungerande dialog
- mm
Efter beslut krävs att SAMLA implementerar Överenskommelsen.
SIP – den enskildes verktyg. SKL arbetar med att ta fram utbildningsmaterial
mm. Viktigt veta att SIP gäller för samtliga målgrupper och nu även för in- och
utskrivningsprocessen.

7.

Avvikelsehantering i samverkan
Hur ska vi arbeta kring avvikelser?
Det finns nu en rutin framtagen och blankett. UG enas om att det är bra om
dessa dokument finns på hemsidan. Lena ser till att dokumenten publiceras.
UG enas om att några av kontaktpersonerna för avvikelser får bilda en
arbetsgrupp som får i uppdrag att förbereda rapportering av avvikelser till UG i
november. Sara pratar med kontaktpersonen inom elevhälsa i Alingsås om att
kalla ihop arbetsgruppen. Till stöd finns arbetsgruppens Excell dokument för
registrering av rapporterade avvikelser/händelser.

8.

SAMLA hemsida
Lena Visar den nyligen publicerade hemsidan. Lena är tacksam för synpunkter
för att förbättra sidan. Vid sista mötet i april var förslaget att bilda en
arbetsgrupp men på dagens möte beslutades att det är bättre skicka
synpunkter direkt till Lena. Lena kommer att undersöka möjligheten att köpa
lite timmar från en kommunikatör eftersom hon inte kan lösa allt tekniskt.

Lena

Sara

Samtliga
representanter

9.

Övrigt
- Karen Alvestad informerar om att hon kommer att avsluta sin tjänst i
Alingsås kommun. Ersättare i UG blir hennes efterträdare Anne Forsell,
Avd. chef IFO avd. unga.
- Ingela informerar om möjligheten att åter igen söka Sociala
investeringsmedel. Frågan är om det finns möjlighet att formulera en
idé i samverkan innan 5 oktober. UG anser att detta inte är möjligt
- Lena önskar byta mötesdag i november eftersom hon inte kan vara
närvarande på det planerade datumet. Nytt datum sattes till den 21
november kl. 14.00 – 16.00. Lena skickar ny kallelse i Outlook.

Nästa möte
Onsdag 21 november 14.00 – 16.00, Kungsgatan 9, Alingsås
Lokal: meddelar i kallelsen.

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare
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