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1. Presentation och välkommen
Dagens ordförande är Anne-Len Kriewitz.
Vi hälsar två nya deltagare i ledningsgruppen välkomna: Ulrika
Gardtman och Kristina Wallstedt från Socialförvaltningen. Ulrika
är verksamhetschef för Arbete, sysselsättning och integration och
Kristina är verksamhetschef för Vård, stöd och utredning.
2. Genomgång av dagordning, föregående protokoll och anmälan av övriga frågor
3. På gång i styrgruppen
Styrgruppen kommer att ha ett förlängt möte 6 nov på Quality Hotell. Dagordningen vid detta möte kommer att inbegripa:
Organisation av ledningsstrukturen för Samverkan Vänersborg,
mål, koppling till Vårdsamverkan Fyrbodal och funktionen som
närsjukvårdsgrupp, reflektion över våra fyra fokusområden, eventuell revidering av fokusområden.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnutbildning@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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4. Ungas psykiska hälsa:
Uppdrag Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn
och unga med neuropsykiatriska svårigheter
Slutrapport är skickas med i bilaga till dessa minnesanteckningar.
Uppdraget är slutfört. Den speciella ledningsgruppen som finns
för arbetet har träffats för analysdiskussion och har kommit med
förslag till fortsättning. Se slutrapporten sid 47-48.
Kort resumé:
1. Grundutbildning i Västbus och SIP
2. Fördjupningsutbildning i Västbus och SIP
3. Samverkan Vänersborg bjuder in till en forbildningsdag om
Västbus. Innehåller bl a 30 min presentation av varje verksamhet inom kommun och region som arbetar med barn och unga
0-20 år. Chefer, anställda, politiker inom Samverkan Vänersborg och brukarföreningar bjuds in till dagen.
4. Fortbildning om neuropsykiatri
Riktar sig till alla anställda inom kommun och region som arbetar med barn och unga 0-20 år. Interna och externa föreläsare. Samarbete med brukarföreningarna.
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget. En synpunkt är att det
är lämpligast med halvdagsutbildningar. Både region, kommun och
KFV bör vara med i planering.
Beslut: Frågan tas vidare till Styrgruppen.
Frågeställningar: Ekonomi. Vilka får uppdraget att fortsätta arbetet?
5.
Integration:
Ansökan om statsbidrag integration och skapande förskola
Anne-Lie och Anne-Len har uppmärksammat denna chans att söka
statsbidrag. Se länk här. http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Skapande-forskola/?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=skola+f%c3%b6rskola+oktober+2017

Anmäl intresse till Anne-Lie.
6.
Första linjen, Familjens Hus
Rapport från frukostmöte 16 okt. Anne-Lie Lindgren stod för inbjudan. Deltog gjorde företrädare från förskola, elevhälsa, socialtjänst,
vårdcentralerna, ungdomsmottagningen, BUP.
Under mötet gjordes en genomgång av varje huvudmans ansvar när
det gäller första linjen för barn och unga.
Frågeställningen var hur vi ska gå vidare med den beslutade inriktningen mot ett Familjens Hus.
Utdrag ur anteckningar från mötet:



Uppdraget från politiken (kommun/region) kvarstår. Politiken efterfrågar resultat och följer intresserat utvecklingen i Vänersborg.
Elevhälsan bjöd in representanter från vårdcentralen till deras APT
den 23 november för informationsutbyte.
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Vikten av att följa riktlinjerna som är framtagna vid remisskrivning till
exempelvis BUP.
Fortsatt utveckling av Sirius för att nå intentionerna i Familjens hus
förslaget.
Rekryteringssvårigheter inom vissa yrken gör att yrkesgrupper som
tex socialpedagoger skulle kunna vara möjliga i kommande resursförstärkning.
Resultatet från omtaget kring föräldrastöd kan komma kopplas ihop
med utveckling av Sirius.
Utökning av Sirius uppdrag från 0-6 år till 0-12 år.
Ledningsgruppen för Sirius ansvarar för utvecklingen mot Familjens
hus.
Befintliga kvarvarande resurser är de 300 tkr för 2017 (kan flyttas
över till 2018). Möjligheten till de ytterligare 600 tkr. Kommer med all
säkerhet kunna finnas fler möjligheter kring resurser via tex ”Överenskommelsen”

Beslut: Fortsatt arbete enligt ovanstående punkter.
En ny tjänst kommer att annonseras ut av vårdcentralerna för arbete med
målgruppen 0-12år. Bekostas av medel under sista punkten ovan. I tjänsten kan föräldrastödsarbete ingå förutom inriktning mot samtalsstöd för
målgruppen. Ledningsgruppen för Familjecentralen arbetar vidare med frågan.

7. Ökad skolnärvaro:
Avstämningar görs kontinuerligt. Frånvaron har ökat i åk 7-9.
Ökade insatser görs för att öka rutinföljsamhet gällande den rutin
som finns då elev är frånvarande.
En ansökan om stöd från projektet Plug Innan (GR, Tidiga insatser
för att fler ska bli behöriga till gymnasiet) har beviljats. Projektet innebär medel (500 000 kr) för stöd att satsa på områden där grundskolan har sämst måluppfyllelse.
Enligt uppgift finns det fortfarande chans att vara med i regionens
satsning kring Fullföljda studier. Vi har tidigare fått avslag på vår förfrågan om medverkan, men det kan finnas öppningar i och med att
kommuner har hoppat av arbetet. Carianne undersöker vidare.
En målgrupp som förs fram i diskussionen är de ungdomar som anländer sent till Sverige och inte kommer in på gymnasiet. Samarbete
finns nu kring dessa ungdomar, men ytterligare kan göras.
8. Övriga frågor:
Ungdomsmottagningen
Helena berättar om beviljade medel från SKL för förstärkning. Medel
söks även för 2018.
Ett intensivt arbete pågår nationellt inom ungdomsmottagningarna rörande ungas psykiska ohälsa. Helena är med i en nationell referensgrupp och kommer att kontinuerligt att informera oss om arbetet. En
frågeställning är hur ungdomsmottagningarnas riktlinjer skulle kunna
utökas för att få vara första linjen-instans rörande ungdomars psykiska ohälsa.
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Fria bussresor åk 6 – åk 2 gy för sommaren 2018
Beslut finns om statsbidrag som går ut till kommunerna. Detta baseras på folkbokföringen.
Vad behöver man göra? Ansöka enligt en fast mall.
Statsbidraget kommer antagligen inte att täcka kostnaden.
Förvaltningscheferna/förbundsdirektör har fått i uppdrag att ta fram
kostnader. Anne-Len och Johan har lämnat in underlag till styrgruppen. Christer har lämnat in underlag från Kultur och fritid.
Anmälningsrutiner, orosanmälningar till Socialtjänsten
Region, Socialförvaltning, BoU har tydliga riktlinjen kring anmälningsrutiner.
Vad gäller för Kultur- och fritid?
Alla ombeds se över sina rutiner och på nytt informera om frågan
Remisser
Ungdomsmottagningen får ibland remisser från vårdcentralerna.
Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans, så dessa remisser
skickas tillbaka.
Lena L påminner sina vårdcentralskollegor om detta.
I övrigt ombeds alla följa remissgången i dokumentet Regional medicinsk riktlinje: Ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och
ungdomspsykiatri https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/01/B1-Ansvarsf%C3%B6rd.pdf
9. Lokala BRÅ, information och dialog kring samverkan
Besök av kommunalråd Gunnar Lidell, säkerhetssamordnare Caroline Arvaker och kommunpolis Steve Sandén Johansson.
En ny samverkansmodell presenteras. Samverkansmodellen gäller fr
o m idag.
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Läs mer om polisen och Vänersborgs kommuns satsning för en tryggare kommun.
Info om medborgarlöfte:
http://www.vanersborg.se/kommun--politik/nyhetsarkiv-kommunstyrelseforv./nyheter-kommunstyrelseforvaltningen/2016-12-29-polisen-och-vanersborg-lovar-satsa-for-en-tryggare-kommun.html?vv_hit=true

Steve redogör för statistik som visar att brottsligheten i Sverige minskar men att känslan av otrygghet ökar. Det är viktigt att visa på trygghetsskapande åtgärder som utförs av kommun och polis tillsammans
utifrån medborgarlöften.
Kopplingen mellan BRÅ och Samverkan Vänersborg sker via förvaltningscheferna, se ovanstående modell.
Om man vill påtala brottsförebyggande behov kan man maila till någon i BRÅ. Man kan även använda KIA-anmälan om man ser saker
som oroar.
Representanter från BRÅ nationellt kommer hit till Vänersborg på tisdag.
Lena L påtalar vikten av att Torpa Vårdcentral blir en aktör i arbetet i
och med att de blir inblandade i många frågeställningar som rör asylboendet på Restad Gård.
10. Västbusfrågor
Berörda deltagare stannar på denna del av mötet. Vid nästa ledningsgruppsmöte kommer Västbusfrågorna att vara en del i det stora
mötet; alla kommer alltså att vara med i denna del vid nästkommande möten.
Konsultationsmöten enligt Västbus: Varför är inte vårdcentralerna
med i denna konsultation? Tidigare har de varit med som adjungerade, men eftersom första linjenansvaret blir mer och mer tydligt är
det nödvändigt att de är med. Lena L kommer hädanefter att bli kallad. Nästa möte är 20 nov 14.30 – 16.30.
Avvikelse: Norra skolans rektor har anmält avvikelse kring att NPteamet uteblev från möte. Theresia tar emot avvikelsen och behandlar den.

Anteckningarna fördes av Carianne

