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Tid, Plats
08:00-09:00, Skype

Datum

Beteckning

2020-06-16

Protokoll

Typ av möte: Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län

Närvarande:

Monica Skantz, Marina Lundquist, Leif Ekholm, Ylva Rosén, Märtha Lundkvist,
Johanna Viberg, Ingmar Ångman
Ej närvarande: Ewa Lindberg

Sekreterare:

Ida Broman

Protokoll Styrgrupp samverkan barn och
unga i Örebro län, 200616
1. Syfte med mötet
Dagens möte är ett kort möte för att stämma av bemanning av den
utredande arbetsgruppen som ska tillsättas. Enligt beslutad
organisation ska styrgruppen tillsätta en permanent utredande
arbetsgrupp. Vid föregående möte diskuterades tänkbara
kandidater/funktioner till denna grupp. Efter det har Ida skickat ut en
”organisationsskiss” för att synliggöra dessa förslag. Denna fungerar
som underlag för vidare diskussioner för att få till en bra
sammansättning.
2. Sammansättning av utredande arbetsgrupp
Vi diskuterar förslaget från föregående möte och gör justeringar i det.
Barnmedicin och barnhälsovård är de verksamheter som ska stå med
i organisationsskissen för att hålla det mer öppet kring vilka funktioner
som ska delta. Sambuhs sammanträder imorgon (17 juni) och utser då
personer. I dagsläget ses samtliga som ordinarie deltagare (ingen
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adjungerad). Det är viktigt att gruppen utvärderas efter en tid för att se
att vi landat rätt när det gäller sammansättning utifrån uppdraget.
Förslaget på sammansättning synliggörs nedan:
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Gruppens uppdrag:


Genom fördjupning och utredning av olika samverkansfrågor och
dilemman arbeta fram förslag till lösningar för att:
-

Skapa förutsättningar för att tillgodose behoven hos de barn
som behöver stöd/insatser från olika välfärdsaktörer.

-

Skapa effektiv och ändamålsenlig samverkan för grupper av
barn och unga som riskerar falla mellan stolarna.



Gruppen ska fokusera på frågor som kräver regionalt samarbete
och frågor där samverkan mellan gruppens olika kompetenser
bedöms som nödvändig eller som en framgångsfaktor, för:
-



barn i behov av insatser från flera aktörer
grupper/behov som inte tydligt kan kopplas till en aktör
barn med ökade/förändrade behov som kräver stärkt/utvecklad
samverkan

Ett jämlikhetsperspektiv och ett länsperspektiv är viktigt som bas i
arbetet.



Täta diskussioner med styrgruppen är centralt för gruppen –
styrgruppens uppdrag blir att säkerställa att förslagen som tas fram
tar hela länets perspektiv

Kriterier för deltagande i utredande arbetsgrupp:


Sakkunskap inom området man företräder



Förmåga att kunna jobba i ett bredare perspektiv utanför sitt
ordinarie uppdrag, med utgångspunkt från sakkunskap och
erfarenhet från verksamhet. Personlig lämplighet är viktigt.



Kunna vara en del av ett sammanhang med målet att gemensamt
hitta lösningar som är det bästa för barnet/gruppen – ”vi gör detta
tillsammans”



Länsperspektivet är centralt oavsett vilken kommun/verksamhet
man arbetar i. Kunna ha förståelse för att situationen och
förutsättningar kan se olika ut beroende på om det gäller mindre
eller större kommun.
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3. Nästa steg


Märtha ansvarar för representation från Hälso- och sjukvården



Marina och Monica ansvarar för representation från
förskola/skola/elevhälsa



Johanna med stöd av Ingmar ansvarar för representation från
socialtjänsten.



Ida Broman kommer finnas med som processtöd för denna grupp.

Förslag på namn skickas till Ida senast augusti.

4. Mötestider för styrgruppen hösten 2020


Tis 8 september kl 10-12



Mån 19 oktober kl 10-12



Mån 14 december kl 13:30-15:30

Tiderna är utskickade via outlook.

Trevlig sommar!
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