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Datum

2016-11-18

Handläggare
Processledare Solveig Jansson
Samarbete – 3 förvaltningar
0451-26 74 53
Solveig.jansson@hassleholm.se

Styrgruppsmöte samarbete BUN, SN och ON
Datum

2016 -11-18

Plats

Barn- och utbildningsförvaltningens sammanträdesrum

Närvarande Joachim Fors, BUN
Lena Nilsson, SN
Robin Gustafsson, SN
Solbritt Lindberg, ON
Mikael Koenen, BUN
Sven-Erik Andersson, SN
Christer Welinder, ON
Eva Andersson, BUF
Susanne Lantz- Eriksen, SF
Annika Andersson, OF
Niklas Persson, BUF
Gunnel Nordin, SF
Stina Lindén, anhörigstrateg
Solveig Jansson, processledare
1. Föregående minnesanteckningar från 2016-09-02
Godkändes av styrgruppen.
2. Återkoppling från BOSS gruppen
Niklas Persson, ordförande, ger en nulägesbeskrivning avseende BOSS
gruppen.
Diskussioner i ledningsgruppen pågår för att identifiera lämpliga
arbetsområden där samarbete kan utvecklas och förbättras.
Niklas Persson och Gunnel Nordin, verksamhetschef, SF, ingår i en
övergripande projektgrupp med representanter från Barnpsykiatrin i Skåne,
Lunds universitet och andra skånska kommuner inklusive Hässleholm. Syfte
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med detta samarbete är att tidigt upptäcka, stödja och intervenera i ett tidigt
skede när det gäller barn som utmanar.
Förslag är att bilda team (SIP 2.0) i varje kommun för att upptäcka barn som
utmanar i ålder 3-11 år. Barnpsykiatrin ska fungera som handledare och Björn
Hovander, Lunds Universitet står för forskningsdelen i projektet.
Frågan kring team, SIP 2.0, i Hässleholm kommer att lyftas på BOSS
gruppens nästa möte den 1 december. BOSS har i uppdrag att identifiera
vilka professioner som skulle vara lämpliga att ingå i ett team i Hässleholms
kommun.
I linje med styrgruppens viljeinriktning satsar BOSS gruppen på arbete kring
elever med långvarig oroande frånvaro och bildar ELOF- teamet.
Det är ett gemensamt projekt under 2017 mellan Centrala barn och
elevstödsenheten (CEBE) och Barn och ungdomssupporten(BUS).
Det anställs en kurator, 100 % (förstärkt elevstödsmedel i ett år), CEBE, och
en socialrådgivare 40 % från BUS, SF. Dessa kommer att arbeta individuellt
med elever som är långvarigt frånvarande från skolan och framförallt i låg
och mellanstadiet.
Föräldrakurser inom förskolan, ett samarbete mellan förskola och BUS är
initierat från BOSS gruppen i enlighet med tidigare beslut i styrgruppen
gällande föräldrakurser. Start under hösten 2017.
3. Redovisning från möte med SKL 2016-10-31
Kjerstin Bergman från SKL och Cecilia Grefve från Regeringskansliet besökte
den 31 oktober Hässleholms kommun för att ta del av kommunens satsning
på samverkan och samarbete mellan förvaltningar och med Regionen kring
barn och unga. Under en heldag fick gästerna ta del av information kring bl a
Samarbete - 3 förvaltningar, Styrgrupp, BOSS grupp, Team 3, BUS och STÅgruppen.
Från SKL:s sida är man mycket intresserade av Skottlandsmodellen, när det
gäller samarbete kring barn och unga, ”Getting It Right For Every Child”.
SKL har ansökt hos två departement för att genomföra ett pilotprojekt med
ett antal kommuner kring förstärkt samarbete med utgångspunkt och
inspiration från Skottlandsmodellen.
Styrgruppen ser gärna att Hässleholm skulle kunna vara en av dessa pilotkommuner.
4. Verksamhetsplan för samarbete 3 förvaltningar 2016-2018.
Ordförande i BOSS, Niklas Persson redogör för verksamhetsplan 2016-2018.
Styrgruppen antar verksamhetsplanen för samarbete 3 förvaltningar 20162018, med vissa ändringar. Ordförande ansvarar för att föra in dessa i planen.
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Verksamhetsplanen kommer att vara flexibel och kan fyllas på efterhand, när
nya gemensamma arbetsområden har identifierats.
Detta innebär att en stående punkt på styrgruppens dagordning blir att följa
upp verksamhetsplanen Samarbete – 3 förvaltningar, 2016-2018.
Styrgruppen vill ha en årlig verksamhetsberättelse från samarbete 3
förvaltningar. BOSS gruppen ansvarar för detta.
5. Verksamhetsplan - anhörigstöd
Styrgruppen beslutar att anta verksamhetsplan anhörigstöd 2017-2018.
En årlig verksamhetsberättelse för att följa upp planen görs av
anhörigstrategen.
I verksamhetsplan anhörigstöd finns ett förslag att planera för
barnpilotverksamhet under 2017 och sedan utbildning av barnpiloter under
2018.
Begreppet barnpilot väckte styrgruppens intresse och Gunnel Nordin och
Stina Lindén redogjorde för bakgrund och information kring
barnpilotverksamhet i andra svenska kommuner.
Styrgruppen gav uppdrag till BOSS gruppen att inventera och undersöka
närmare kring begreppet barnpilot och komma överens i BOSS gruppen om
detta kan vara något för Hässleholms kommun att satsa på.
Barnpilotverksamhet skulle kunna vara ett redskap för att implementera
barnkonventionen och göra den levande inom olika verksamheter som berör
barn och unga.
6. Kommunikationsplan
Processledare för samarbete 3 förvaltningar får i uppdrag att ta fram ett
förslag till kommunikationsplan för att marknadsföra samarbetet både internt
och externt. Redovisas nästa styrgruppsmöte den 17 mars 2017.
7. Övriga frågor
Strategisk plan för våld i nära relationer, var ska ansvaret ligga?
Förvaltningschef Sus Lantz Eriksen föreslår att detta uppdrag lyfts ut från
styrgruppen, Samarbete 3 förvaltningar och tas till beslut i kommunstyrelsen.
Strategisk plan för våld i nära relationer är ett uppdrag som ska ligga direkt
under kommunledningen och gälla samtliga förvaltningar och handhas av de
tjänstemän som arbetar med att bereda övergripande förvaltningsrutiner och
policyplaner.
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Strategin mot våld i nära relationer ska vara en övergripande plan, som sedan
i sin tur bryts ner till aktiviteter i respektive kommunala verksamheter.
Styrgruppen beslutar enligt detta förslag.
8. 2017 års mötesdagar 08:30 – 11:30
-

Fredagen den 17 mars

-

Fredagen den 12 maj

-

Fredagen den 15 september

-

Fredagen den 17 november
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