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Beredningsgrupp för Temagrupp barn och unga - 
uppdragshandling  
Datum: 2022-04-19 
 

Bakgrund 
När den tidigare delregionala styrgruppen för Västbus riktlinjer införlivades med 
Temagrupp barn och unga startade en beredningsgrupp, med uppdrag att bereda 
ärenden till temagruppens möten och ha ett fokus på Västbus. Västbus riktlinjer är nu 
ersatt med Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, samt Riktlinje 
för Samordnad Individuell Plan (SIP). Temagrupp barn och unga har varit mån om att 
bibehålla fokuset, bland annat genom att ha en stående punkt på temagruppsmötena 
om den nya Överenskommelsen och SIP samt genom att anordna återkommande 
dialogmöten med lokala samverkansgrupper.  
 
Beredningsgruppen har därefter utvecklats och permanentats. En uppdragshandling 
har därför blivit nödvändig. 
 

Mål  
Stärka och underlätta samverkan i Temagrupp barn och unga, för ökad förankring och 
demokrati utifrån temagruppens beslutade handlingsplan. 
 

Uppdrag 
Temagrupp barn och ungas beredningsgrupp har uppdraget att i samverkan: 

• bereda och planera dagordning för möte med Temagrupp barn och unga  
• understödja samverkan och förankring inom de uppdrag temagruppen har att 

utföra 
• bereda inkomna/aktuella frågor 
• föreslå nomineringar och bevaka besättning av ledamöter 
• bereda uppdrag från länsgemensam och delregional vårdsamverkan 
• ge uppdrag och stöd till processledare för Temagrupp barn och unga  
• omvärldsbevaka 

 

Uppdragsgivare 
Temagrupp barn och unga 

 

Uppdragstagare 
I beredningsgruppen ingår temagruppens ordförande och vice ordförande, ytterligare 
en (eventuellt två) temagruppsledamöter samt temagruppens processledare.  
 
Bemanningen bör vara sådan att beredningsgruppens ledamöter representerar Hälso- 
och sjukvården (VGR), Göteborgs stad och kranskommun.  
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Ett plus är om de kommunala representanterna representerar dels skola/förskola, dels 
socialtjänst/IFO. 
 

Mötesfrekvens och dialog 
Beredningsgruppens möte följer Temagrupp barn och ungas mötesfrekvens; ca 6 
möten/år, ca 2 timmar.  
Eventuellt kan frågor behöva stämmas av däremellan via mejl eller extramöte.   
 


