Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
(Sammanfattning av styrdokument som reglerar verksamheten)
1. Verksamhetens namn och professioner inom verksamheten
Vändpunkten
2. Uppdrag och avgränsningar
Vi vänder oss till.

Vändpunktens verksamhet behandlar området unga och brott och vänder sig till barn och unga
upp till 21 år. Insatserna hos Vändpunkten är stödcentrum för unga brottsutsatta, medling vid
brott samt verkställande av ungdomsdomar. Samtliga insatser bortsett från verkställandet av
ungdomsdomar är frivilliga. Vändpunkten är även projektledare för samverkansprojektet Det
handlar om kärlek.
3. Tidig upptäckt
Upptäckt sker genom..

Vändpunktens målsättning är att i ett tidigt skede förebygga psykisk ohälsa bland barn och
unga som har begått ett brott, blivit utsatta för brott eller bevittnat brott. Ärenden inkommer
huvudsakligen genom samverkan med polis, socialtjänst eller skola.
Agerande vid misstanke om att barn far illa..

Vid misstanke om att en ung person far illa lämnas information vidare till socialtjänstens
myndighetsutövning inom barn och unga.
4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Våra insatser..

Stödcentrum för unga brottsutsatta vänder sig till unga som varit utsatta för brott eller bevittnat
brott. Ungdomen erbjuds stödsamtal, information om rättsprocessen och praktisk hjälp.
Medling vid brott är en möjlighet till kommunikation mellan en ung gärningsperson och den
brottsutsatte. Deltagande i medling är frivilligt. Vändpunkten verkställer även ungdomsvårdsoch ungdomstjänstdomar vilket är beslutat via dom från Tingsrätten. Vändpunkten är även
projektledare för ett projekt som heter Det handlar om kärlek. En metod för att driva ett
samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer med fokus på hedersrelaterat
förtryck och våld.
5. Samverkan
Vi samverkar när/ med..

Socialtjänst, polis, skola, ideella organisationer, liknande verksamheter i andra kommuner.
Upprättade samverkansavtal(Avtal namnges och länkas).
Gällande medling vid brott finns avtal med Mullsjö och Habo kommun om att erbjuda
ungdomar medling vid brott. I övrigt finns endast muntliga samverkansavtal.
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6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Ange hanterings rutin:

Primärt diskuteras eventuellt samverkansproblem med sektionschefen för fältgruppen som vid
behov tar kontakt med chef för samarbetspartnern.
Ange rutin:

Alla avvikelserapporter som Vändpunkten gör vidarebefordras av sektionschefen för
Vändpunkten till chefsforum.
Uppdateras varje år. Gäller från och med datum: 2016-10-21
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