Minnesanteckningar:
Ledningsgrupp Samverkan Vänersborg 13-11-13
Närv: Boel Jansson, Anneli Lindren, Sten Nilsson , Eva Ferm , Kent Javette
, Sture Johansson, Maria Tapper Andersson, Lena Ericsson
(Anne-Len Kriewitz efter kl 10)


Två år med PSYNK (utskick fr Marie Rahle´n o Yngve Berg) ,
Jessica ansvarar för att rapporten sammanställs. Prioriteringar 2014:
( punkten tas upp åter den11 dec)



Besök från Gotland; Repr från Gotland kommer ej på besök i
jan/ inställt. Kent och Jessica stämmer av med repr från Gotland om
ev ny tid för besök.Besöket här gällde främst ökad skolnärvaro.
(andra kommuner har visat intresse och ev samordning bör ske)
Kontaktperson: Anna Dervinger
Förslag att resa på studiebesök till Gotland: 11-13 juni . Vem ska
åka? Förslag: Ledningsgrupp Samverkan Vänersborg, ledningsgrupper från Soc.förv och Bou-förv
Syftet med besöket? Kent o Jessica kollar upp och återkommer vid
nästa möte.



Avtal Sirius: påskrivet av primvårdsdirektör Marie -Louise Gjevfert, .Nu påskrivet av alla parter. Avtalet gäller tom 2014 och förlängs om ingen part säger upp avtalet

 Chase : IFO kommer ej att delta, Elevhälsan har fått besked att de
ej ingår. Då Hab ej deltar idag vet vi ej om de kommer att vara med.


Childs plan: utifr en skotsk modell, är en samlad plan/journal för
barnet, rektor central roll i Skottland. UllaBritt Caping-Salas är kontaktperson inom VÄSTBUS/GR/psynk. Maria o Lena ansvarar för
att hålla gruppen uppdaterad



Ra-plan-Samverkan genomgång, genomgång, Dialog:hur
och var får vi in den i STRATSYS? Det behöver stå ett namn som
ansvarig (ej titel) för aktiviteter.Hur ska man koppla ihop olika rapporteringar ( ex mål som resp nämnd har)? Hur lösa att Region o
Kunskapsförbundet kommer ej åt STRATSYS (Ev Per, Amanda,
Curt-Göran som är utredningsledare från soc.förvaltning och BoUförvaltning funderar över dessa frågor) Vi behöver sätta mått på aktiviterna i RA-planen. Lena och Annelie återkommer med förslag till
nästa ledningsgrupp.
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Vårdsamverkan FYRBODAL : FC soc.förv och BoU har
träffat företrädare från HSN och beskrivit Samverkan Vänersborg.
Nu gäller det Vårdsamverkan Barn och unga då det tidigare funnits
Vårdsamverkan kring både äldre och psykiatri. Den tillsatte utredaren (Mattias) kommer ev att komma till ledningsgruppen.
HSN har både regionalt o delregionalt samarbete via VästBus. Hur
kan man samverka
förutom via VästBus? Handläggare: Håkan Sundberg o Charlotta
Wilhelmsson.

 Ungdomsmottagningen, FC Soc.-och Bou-förvaltning har haft
samtal med HSN i frågan. Anderas Hjertén är kontaktperson på beställarsidan. Utredning ska tillsättas.

 Hälsopolitiska rådets inriktningar:
Förslag har inkommit från FC: Soc- och BoU-förvaltning.
Övergripande poster;
”-Barn och ungdomar samt unga vuxna med funktionsnedsättningar”.
”-Områdesutveckling Torpa”
RA-plan ska upprättas, med ansvarig för olika delar av posterna.

 Första linjen
Mätning vecka 43, ska redovisas 26 nov,
Hur arbeta vidare? Maria, Gerd , Lena planerar och bjuder in
Primärvård/ Närhälsa och Kunskapsförbundet Väst för vidare
diskussion.

 Områdesutv Torpa
Kent redogör nuläget, bland annat statistik som tagits fram och en
sammanfattning från stormötet som hölls på Tärnanskolan i oktober.
Vänersborg kommer att få forskarstöd av SKL (Fredrik Lindencrona
och Thomas Bokström)
Planeringsmöte med SKL 27 november, Kent deltar. Syfte: pilotstudie kring styrning o ledning, (Senior advisor från SKL).
Finns nu fyra avgränsade områden inom Områdesutveckling Torpa
med tillhörande arbetsgrupper.
Det ska finnas arbetsgrupper med ansvarig från varje grupp , en projektledare för projektet samt en styrgrupp.
Möte med arbetsgrupperna 21 november kl 13-15, Kent deltar samt
de från ledningsgruppen som har möjlighet. (se separat kallelse)
Hur kopplar vi ihop Samverkan Vänersborg med Områdesutveckling Torpa? Ta upp till nästa möte
Frågor att diskutera:
Hur riggar vi? Vem ansvarar? Vem håller ihop? Hur blir koppling
mellan ledningsgrupp och områdesutv Torpa.

3

Hur får vi med ”alla” i projektet? Tex föreningsliv, företagare, frivilligorganisationer.
Hur når vi förstagångsväljare? Annelie skickar uppdraget till demokratiutredningen via Samverkan Vänersborg.

 Deltagande i Psykisk ohälsa mässan , jan 2014
Vem ska åka?
Lokala VästBusgruppen har fått platser via GR/PSYNK/VästBus , 8
platser
Samverkan Vänersborg avsätter 10 platser,( förbokas av Jessica)


Mötestider våren 2014.
Förslag kommer med nästa kallelse.



Övriga frågor, Lena informerar att skolan håller på att göra en sammanställning kring elever med hög skolfrånvaro. Återkommer med
information i samband med att vi gör en avstämning kring våra olika
teman.

Anteckningar förda av Lena Ericsson

