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Datum

2017-05-12

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

Styrgruppsmöte samarbete BUN, SN och ON
Datum

2017-05-12

Plats

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen

Närvarande Joachim Fors, BUN
Robin Gustavsson, SN
Christer Welinder, ON
Richard Bernsheim, BUN
Eva Andersson, BUF
Niklas Persson, BUF
Annika Andersson, OF
Solveig Jansson, processledare
Stina Lindén, anhörigstrateg
1. Godkännande av dagordning
Styrgruppen godkände den föreslagna dagordningen och beslutade att
dagordningar inför styrgruppsmöten tas fram gemensamt av
förvaltningscheferna.
2. Föregående minnesanteckningar från 2017-03-17
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.
De läggs på hemsidan, underskrivna av ordförande och sekreterare.
3. Återkoppling från BOSS gruppen
Niklas Persson refererade arbetet i BOSS-gruppen och presenterade
nuläget i ELOF- gruppen (samordningsteamet BUF och SF) kring elever
med problematisk frånvaro.
Arbetsgruppen samordnar insatser kring elever i låg och mellanstadiet med
problematisk skolfrånvaro. Två pilotfall har valts ut.
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Avstämning av nuläge i Hässleholms kommun – genom enkätfrågor till
samtliga skolledare.
Studiebesök och inventeringar av andra kommuners arbete kring
problematisk frånvaro och främjande av närvaro i skolan.
Workshops kommer att genomföras med elevhälsoteam kring
förebyggande insatser för att främja närvaro i skolan.
En omfattande kompetensutbildning i kartläggningsverktyget K 3
kommer att påbörjas under 2017. K3 står för Kvalité – kunskapkartläggning.
Niklas lyfter fram styrgruppens målsättning, att alla föräldrar i
Hässleholms kommun ska kunna erbjudas föräldrakurser under barns
uppväxttid.
Det är en målsättning som kräver en ekonomi för genomförande som
ligger utanför varje verksamhets budget och samarbete 3 förvaltningar har
ingen egen budget förutom de statliga stimulanspengarna.
BOSS gruppens ekonomigrupp får i uppdrag att ta fram förslag kring
framtida utvecklingsområden och behov av kommunala medel för att
genomföra dessa inom samarbete 3 förvaltningar.
Presentera kommande äskande inför kommunens budgetberedning den 7
-8 september.
Barn som utmanar
Här finns en chefsgrupp för Hässleholm där Gunnel Nordin,
verksamhetschef för öppenvård, SF Niklas Persson, verksamhetschef för
CEBE, BUF, Marie Olsson Taxén, verksamhetschef för Myndighet, SF
och Ingrid Thörn, områdeschef BUP, Regionen.
Gunnel Nordin sitter även i styrgrupp för hela forskningsprojektet
tillsammans med BUP, 9 kommuner och Lunds Universitet.
En aktionsgrupp har bildats med medarbetare som kommer att arbeta
direkt gentemot två pilotbarn och deras vårdnadshavare.
4. Verksamhetsplan
STÅ gruppen har under vt 2017 genomfört gemensam utbildning för
föräldrar och pedagoger på Bjärnums skola åk 1.
Föräldrakurser, Family lab, SF, BUS och förskolan startar under ht 2017
med 8 kurser.
Tematiska föräldramöten kommer att genomföras på två skolor, Läreda
F-9 och T 4 Montessor i F-9. Start vt 2018. Ev tillkommer Stoby och
Ljungdala skolorna F-6.
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Barnpilotverksamhet i Hässleholm? En bred arbetsgrupp bildas för att ta
fram ett förslag för barnpilotverksamhet i Hässleholm till BOSS möte i
september.
Barnkonventionsdag arrangeras den 30 nov kl 13-16. Se inbjudan och
program på nätet.
5. Uppföljning av Kommunikationsplan
Förslag till plan presenterades av processledare. Styrgruppen föreslog att
planen skickas ut tillsammans med minnesanteckningar och styrgruppens
medlemmar är välkomna att komma in med synpunkter.
6. Anhörigstöd – uppdatering
Stina Lindén och Kristina Kjellqvist, CEBE hade ett seminarium på
anhörigriksdagen i Varberg 10 maj kring barn som anhöriga. De
presenterade även samarbete 3 förvaltningar i detta sammanhang.
Justeringar kring anhörigstöds budget överlåts åt Myndighetschef i
Omsorgen att fatta beslut kring.
Årets ”Anhöringen” utkommer i oktober 2017 och tema är
frivilligorganisationernas arbete kring anhörigstöd.
7. Anna Sjöholm och Annica Nilsson presenterar och jämför
folkhälsoundersökningen och trygghetsundersökningen utifrån ett
Hässleholms perspektiv. Se bifogad Power Point och länkar till
undersökningarna.
8. Övriga frågor
Det finns ett behov av större lokaler för Familjens Hus och detta har
diskuterats i nämnderna BUN och SN sedan 2011.
Kyrkskolans lokaler är de som aktuella som förslag i dagsläget. Personalen
från familjens hus har tittat på lokalerna och tycker att de skulle kunna
fungera.
9. Nästa möte är fredag den 15 september 08:30 -11:30
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