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23 oktober 2020

Nulägesbeskrivning gällande satsningen
Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd (ABU)
utifrån uppdrag från Regionstyrelsen

Arbetet med satsningen pågår enligt planerna.
Lokala nämnder, tillsammans med projektledare och delprojektledare, jobbar för att
satsningen ska få fäste i Falkenberg, Varberg, Halmstad och Hylte. Vi arbetar utifrån
kommunernas olika förutsättningar men diskussioner pågår både på politisk och
tjänstemannanivå i alla fyra kommuner. Intresset finns i alla kommuner men möjligheterna
och utmaningarna är olika. Glädjande är att den 22 oktober fattade Kultur- och
Fritidsnämnden i Varberg beslut om att under hösten 2020 arbeta fram arbetssätt och
strategier för barn och unga i behov av särskilt stöd och etablera Friskvårds- och
Aktivitetsgrupper i Varbergs kommun med start 2021.
Laholm och Kungsbacka har redan sedan tidigare arbetat utifrån modellen och arbetet rullar
på bra. Kommunala koordinatorer i Kungsbacka får remisser från både Barnkliniken och BUP.
Efter en del förberedande möten finns det nu även förutsättningar till att ta emot barn från
Habiliteringen i Aktivitetsgruppen i Kungsbacka. Vi börjar med fem barn men tanken är att
utöka antalet så snart som möjligt.
I Laholm finns det ett bra flöde av remisser från Barnkliniken. Barnen med psykisk ohälsa
kommer till Aktivitetsgruppen via elevhälsan och Kommunalt Aktivitetsansvar. Enligt
kommunal koordinator i Laholm finns det möjlighet till att ta emot barn som remitteras från
BUP, detta är förvaltningen för Psykiatri informerad om. Tanken är också att efter en
inkörningsperiod i Kungsbacka även börja med att ta emot barn från Habiliteringen i Laholm.
I Halmstad och Varberg har Region Halland tidigare arbetat utifrån modellen Fysisk aktivitet
på recept för barn och unga i behov av särskilt stöd (FAB) med RF-SISU Halland som
samverkanspartner. Inom kort kommer vi att skicka ut information till verksamhetscheferna
om hur vi tänker kring övergången från FAB till ABU i Halmstad. Ett brev gällande Varberg
skickades ut förra veckan.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret samordnar satsningen. I projektgruppen
finns det representanter från Barnkliniken, BUP, Habiliteringen, Regionkontoret och
förvaltningen Kultur och Skola. Projektgruppen arbetar brett och tvärprofessionellt för
satsningens måluppfyllelse.
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Projektledare och verksamhetscheferna till de berörda verksamheterna har haft flera möten
under sommaren och hösten. Syftet har varit att diskutera verksamheternas gemensamma
uppdrag, det vill säga att skapa en struktur för samverkan kring barn och unga med behov av
särskilt stöd. Detta för att kunna hitta de gemensamma beröringspunkterna och kunna
erbjuda det stöd som behövs. Vi har framför allt pratat om frågor kring digitalisering. Arbetet
med digitaliseringen präglas av ett utforskande arbetssätt. Tillsammans med IT-strateger från
Regionkontoret har vi påbörjat en dialog om det finns behov och möjlighet till gemensamma
digitala lösningar i dessa tre verksamheter.
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