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Områdesutveckling Torpa
Kent Javette och Juan Navas har besökt aktörer som berörs av projektet bl a
polis, vårdcentral och Svenska kyrkan.
Projektorganisationen presenteras där tidigare arbetsgrupperna Trivsel, Yttre
miljö och Lag och ordning har gått ihop till en arbetsgrupp.
Gruppen mobilitet är en arbetsgrupp som består av olika föreningar och organisationer som på ett eller annat sätt de boende i området berörs utav.
För varje arbetsgrupp finns det en åtagande ägare: Förslag på dessa är:
Ewa Ferm, Håkan Alfredsson, Maria Tapper, Anne-lie Lindgren,
Utgångspunkt för områdesutv. Torpas arbetsmodell är Politikerchecklistan
som är framtagen av SKL och är indelat på verksamheterna, Kunskapsförbundet, VGR, Socialförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen.
Den har delats ut till resp förvaltningschef.

Mål och förväntade resultat
Ett uppdrag ges till FC-gruppen att ta fram en ny skrivning kring de gemensamma målen och förväntade resultaten för Samverkan Vänersborg som är
anpassade efter nuvarande inrapporteringssystem.

På gång nationellt i Psynk-projektet
Den 11 mars deltog Lena Wendel, Kent Javette, Juan Navas, Jessica Lindskog Sultan och Carianne Lundvall Karlsson på Styrgruppsdagen. En summering av projektet gjordes av Ing-Marie Wieselgren. Fortfarande är inget
bestämt om någon eventuell fortsättning. Formen för slutrapporteringen till
SKL ska resp kommun/landstings styrgrupp bestämma över.
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Det är många som är intresserade av vår gemensamma ledning och styrstruktur. Hur sprider vi detta på bästa sätt?
Den 20 feb deltog flera från Vänersborg på konferensen ”Recept för att
säkra framtidens välfärd”. Vänersborg deltog även i en mingelutställning
som var mycket lyckad.
I slutet av januari deltog Tove af Geijerstam och Carianne Lundvall Karlsson på Psykisk ohälsa-mässan och hade en föredragning om det pågående
samverkansarbetet. Alla som fått Psynk-priset ingår numera också i ett nätverk.
Vänersborg ingår i temat Barn i behov av sammansatt stöd genom Västra
Götalandsregionen och GR. Yvonne Midshult är projektledare och det föreslås att hon bjuds in till styrgruppen för att presentera arbetet som pågår.
På nationell nivå ligger fokus på metodutveckling bl a kring – elevhälsans
arbete med Första linjen och Om självskadebeteende.
Den 28 mars kommer Lena Ericsson från Vänersborg att representera elevhälsan på en nationell konferens kring Elevhälsans roll i Första linjen.
Lokalt arbete inom Psynk-projektet
Informationsfilm - Elevhälsa
Informationsfilmen om Elevhälsa har spelats in och ska redigeras och översättas. Det kommer att bli en filmpremiär för de medverkande och klass 5A
på Tärnanskolan samt övriga berörda. Filmen kommer att visas på nationellnivå i samband med Skolsköterskekongressen 8 maj.
Tärnan-skolan är intresserade av att använda Digilys som är ett digitalt analysverktyg för att lättöverskådligt i färgkartor få en överblick över verksamheten/klassen och på så vis upptäcka var insatser behövs.
Rektor, lärare och administratör kommer att delta i en workshop den 9 april
för att få information om detta verktyg.
Omtag - Ökad skolnärvaro
Den 29-30 april samlas alla berörda (verksamhetschefer, rektorer, förskolechefer, berörda från Socialförv. och VGR) för att göra ett omtag när det gäller Ökad skolnärvaro.
Informationsdag om Skolnärvarorutinen
Det är många kommuner som är intresserade av att komma i kontakt med
personer som arbetet fram skolnärvarorutinen och vill få information om hur
arbetet fortlöper idag.
Vi kommer därför att anordna en studiebesöksdag den 4 juni och bjuda in
intresserade.
Det blir en heldag där förmiddagen kommer att innehålla presentationer och
eftermiddagen kommer de inbjudan få tillfälle att sitta i yrkesgrupp och
ställa frågor.
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Konferens Samverkan Vänersborg – hösten 2014
Det beslutas att en avslutningskonferens kommer att arrangeras den 20 november kl.9-16 i Sessionssalen. Jessica bokar lokal.

Ungdomars skuldsättning
Diskussion kring ungdomar (19-25 år) och deras skuldsättning och hur detta
leder till psykisk ohälsa. Detta problem ökar kraftigt framför allt för ungdomar med invandrarbakgrund.

Scottland- barn-plan
Juan Navas berättar om Scottlands barn-plansmodell som innebär att det
finns en huvudansvarig ex från BVC som ansvarar för att sammankalla olika
professioner för att tillgodose barnens behov. I förskolan är det någon ny
ansvarig, i skolan likaså osv.
I Sverige tittar man på Child´s plan och SIP-arna (samordnande individuell
plan)
Karin Lindström på SKL bjuds in för att berätta om dessa modeller till nästa
styrgruppsmöte (via länk)

Nästa styrgruppsmöte den 15 maj 8.30-16.30 på Quality hotell
Till detta möte bjuds verksamhetscheferna in för att presentera pågående
arbeten utifrån mått- och mätning.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, Processledare Psynk-projektet

