
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Barn- och 
unga 2022-04-11 
Tid:  14,00-17,00 

Plats:  Via Teams  

Omfattning: 1-8 

Närvarande 

Agneta Kettil (ordförande)   

Lars Gelander  

Lina Ljung Roseke  

Morgan Gustavsson  

Julia Eriksson  

Carina Krans   

Maria Glemfelt 

Mikael Szanto  

Maria Anderson Willner  

Charlotte Bliesener Falkenström   

Ingela Sunneskär (sekreterare)  

 

Frånvarande 
Annelie Fischer   

Jenny Linder  

Marit Eksterner   
Maria Sjöblom Hyllstam   

 

1. Mötets öppnande 

Agneta Kettil öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Godkännande av dagordning, utse sekreterare  

Dagordningen godkändes. Sekreterare Närvårdskontoret. 

 

3. Referensgrupp fullföljda studier 

Mikael Szanto och Maria Andersson Willner, från Kommunalförbundet/ 

Boråsregionen presenterar projektet Fullföljda studier, som Uppdragsgruppen är 

referensråd till.  

Återkoppling vad som hänt sen sist:  

Steg 1 avslutad, dvs förankring och tankar till förändring med koppling till olika 

nätverk i kommunerna och med olika processledare för socialt hållbart Borås, 

funktionshinder och beredning hållbar regional utveckling, mm har skett. Workshops 

har skett med olika upplägg ute i kommunerna, är inte genomförda överallt.  

Flera samhällsutvecklare, ungdomar tillsammans med arbetsgruppen har träffats som 

kartlagt behov hos unga som varken arbetar eller studerar. Går vidare i digital form 

med chattkanaler med unga i samma situation och framtidsverkstäder, som är en 

metod för förändringsarbete. Därefter skapas aktiviteter.  

 



 
 

 

 

Mickael och Anna för dialog om följande.  

Föräldrar som resurs: Utmaning med familjecentraler, stöd hjälp med barn som är 

äldre än 6 år. Föräldrastöd och stöttning till sköra familjer, viktigt att föräldrarna 

vågar söka, gamla kontaktvägar blir lågtröskel, som underlättar mötet.   

Ungas delaktighet: Arenor för unga och meningsfull fritid.  

Psykisk hälsa: Samverkan med vården, kompetenshöjande resurser, NPF.  

 

Analysmodell framtagen med olika teman för att kategorisera aktiviteter, med 

främjande insatser, förebyggande insatser och åtgärdande insatser.  

 

Dialog förs om tankar och idéer som är viktigt och betydelse av att ha en pedagogik 

som gynnar alla barn såsom tex. bra väg till skolan, fungerande raster och skolgård. 

Arbetsmiljön för barnen lika viktig som för lärarna. Det som framkommit i 

workshop är hur man använder tiden i skolan i sin helhet. Fysisk aktivitet påverkar 

koncentration på skolarbetet, vuxenstöd ute på rasterna för att slippa reda i konflikter 

minskar strultiden på lektionen.   

 

Det poängteras att hållbarhet över tid i organisationen är viktigt för att lyckas på kort 

och lång sikt. Förslag att kommunicera med projektledarna för Strategi för Hälsa 

som bland annat arbetar med fysisk aktivitet.  

 

Fas 3 med kategorisering påbörjas nu.   

Utkast av rapport beräknas vara klar inom en månad. Förankring inom nätverk för 

socialchefer och skolchefer och går inte på någon formell remissrunda. Åsikter 

inhämtas dock innan den går till politiskt beslut i augusti. Referensgruppen får 

dokumentet innan sommaren för synpunkter till mötet i augusti.  

 

4. MedControl- Avvikelser 

Anna-Lena Hardtmann, Närvårdskontoret informerar om avvikelser. Anna-Lena är 

delregional samordnare för systemet för kommunerna och Närhälsan och ansvarig 

för sammanställning av avvikelser i Närvårdssamverkan och deltar även i en 

analysgrupp samt i den regionala arbetsgruppen.  

 

MedControl är det regionala systemet för alla avvikelser som har funnits i många år 

för regionen. För några år sedan gick kommunerna och de privata vårdcentraler in i 

systemet för att registrera avvikelserna i vårdsamverkan, som mestadels handlar om 

vårdövergångar.  

 

Skolan ska in i systemen men man upplever att lagstiftningen inte passar. Idag finns 

inte så mycket statisk att visa eftersom Barn- och unga ännu inte är inne och enheter 

ska läggas till i trädet i systemet.  

Dialog om att det upplevs som problem från regionen att nå kommunerna att ta sig 

an systemet, nyttan med systemet behöver därför påvisas.  

Man måste kunna ta emot och utreda en avvikelse och skiva och skicka en avvikelse 

till berörd part, för att det ska fungera åt alla håll.  



 
 

Frågorna och användandet måste omhändertas eftersom inget nytt system ska finnas 

i VG. Anna-Lena jobbar i sitt led och resten får göra detsamma för att få till de 

systemfel som man uppmärksammat. Vi får jobba utifrån olika arenor för att få det 

bra, rätt och riktigt.  

 

5. Dialog gällande SIP 

Maria Glemfelt informerar om SIP och SIP- samordnarrollen och har kallat till SIP- 

samordnarträffar. Det kallas inte längre SIP- lots utan det heter SIP- samordnare. 

Maria önskar få SIP- samordnare från alla enheter och hon skickar ut i Outlook till 

chefer för vidarebefordran till träffarna. Fördel om man tänker innan vem som 

representerar i nätverket, strategisk roll och operativ roll för att nå ut i större 

kommuner? Inte samma problem i de små kommunerna. Maria uppmuntrar/ föreslår 

att ha lathundar och adresslista till vem SIP- inbjudan ska skickas. 

 

Avvikelser ska skrivs om verksamhet inte kommer till SIP- möte som man blivit 

inbjuden till, vad gör vi i väntan på MedControl?  

 

Brukarversion om NSPH- inget bestäms över mitt huvud, bifogas 

minnesanteckningarna.  

 

Mötesledarrollen: I skolan vanligast att rektor håller i mötet.  

 

Kommunalt aktivitetsansvar, hur fånga den gruppen. Jessica Ek håller i en grupp på 

regional nivå. Få med detta till samtliga kommuner!  

 

Beslut:  

Återkoppling via mejl till Maria tex om mötesledarrollen och hur avvikelser ska 

hanteras innan MedControl finns tillgängligt för alla.  

Kan vi lägga upp kontaktlista på Närvårdssamverkans hemsida? Charlotte kollar.  

 

6. Skolfrånvaro samt fullföljda studier- Något som ska göras? 

Inbjudan till workshop kommer ut. Planerat till 16 maj på eftermiddagen.   

 

7. Strategi för hälsa- Uppdragsgrupp Hälsa 

Mattias Fehling, SÄS. Carolina Svensson, Närhälsan. De båda är projektledare för 

Uppdragsgrupp Strategi för Hälsa. Gemensamma utmaningar och samverkan mellan 

SÄS, kommunerna och Närhälsan. Fler äldre och färre som arbetar. Hälften av alla 

kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Barn 

och unga och skolnärvaro viktig del. Man trycker specifikt på samverkan.  

 

Deras arbete ska visa en tydlig struktur och förebyggande hälsoperspektiv i 

närvårdssamverkan.  

Mattias och Carolina har arbetat aktivt med gruppen Strategi för hälsa med 

samverkansdialog, delat med sig av hälsoläge i de olika kommunerna, bjudit in 

föreläsare för att inspirera.  

Gemensamt fokusområde för 2022 är fysisk hälsa i två spår, för barn och för äldre, 

mål är att samverka samt att sprida goda exempel.    



 
 

8. Övrigt? - Mobila team 

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa har fått uppdrag att samverka med polisen och arbete 

pågår genom att ett förslag till avtal mellan parterna har påbörjats.  

 

Uppstart av mobilt psykiskt team för barn och äldre, har skett i samverkan. De håller 

nu på att rekrytera sjuksköterskor.  

Kan samarbete med detta team ske med regionalt arbete. Kontaktuppgifter lämnas av 

Charlotte.  

Lina är numer ordförande i ”Lilla styrgruppen” Tidig upptäckt och tidiga insatser. 

Thomas Andersson är vice med koppling till Styrgrupp Närvård.  

 

9. Avslut och Nästa möte 

Agneta Kettil avslutar dagens möte, nästa möte är bokat den 23 maj kl: 15,00-17,00 

Ordförande från de lokala arbetsgrupperna är inbjudna. Stöt gärna på ute i 

kommunerna för att återkoppla vem som deltar.  

Den 29 augusti är första mötet efter sommaren och arbetsgruppen med fullföljda 

studier deltar.   


