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1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
Prioritering inom dagordningen genomförs.
2. Föregående protokoll.
Läggs till handlingarna.
3. Referensgrupp Långvarig skolfrånvaro
Lena E berättar om gruppens uppdrag att följa arbetet kring
skolnärvaro. Ansökan gjordes ur regionens sociala investeringsfond i våras, men vi fick avslag. Möjlighet fanns att komplettera ansökan i höstas, och Maria Johansson och Maria
Gäbel från regionen var här för konsultation. Fler insatser där
regionen är delaktiga behövs för en ansökan. Ny möjlighet till
ansökan kommer längre fram.
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Referensgruppen fortsätter att träffas. Lena sammankallar.
Lars anser att skolfrånvaro är ett högprioriterat område för
BUP; därför kommer Theresia även fortsättningsvis att vara
med i gruppen.
4. Uppföljning Områdesutveckling Torpa (områdeskoordinator)
Kent och Karin har möte med politikerna 1 feb om hur pengar
som tilldelats kommunen ska fördelas. Förslaget är att anställa
två områdeskoordinatorer; en av dem som projektanställning.
Vad ska koordinatorerna göra? Behövs för att strukturera upp
Områdesutveckling Torpa, samordna, följa upp de boendes
önskemål. Samarbetet med frivilligorganisationerna bör prioriteras. Det finns även tankar i materialet vi fick från konsultföretaget Health Navigator.
Vem ska ansvara för tjänsten?
5. Samverkan kring integration
Under 2016 har olika lärdomar dragits kring hur vi ska kunna
samverka. Det finns ett stort behov av ytterligare samarbete
med Kunskapsförbundet Väst. Kultur och fritid skulle också
kunna ingå mer i olika samverkansformer. Ungdomsmottagningen vill också gärna samverka kring denna målgrupp. Ungdomsmottagningen prioriterar nu Välkomstens ungdomar och
de ungdomar som bor i boenden för ensamkommande.
Anne-Lie berättar om utbildning om radikaliseringens psykologi. 8 utbildningsplatser är fördelade. De som går kursen ska
förmedla vidare inom verksamheterna.
Christer informerar om att det finns olika möjligheter att söka
projektpengar.
Samverkan kring integration bör vara en stående punkt i Styrgruppen för Samverkan Vänersborg. Politikerna bör hållas informerade om läget.
6. Samverkansprojekt Ungdomsverksamhet (ungivbg, ungdomsråd, tillgänglighet, Schools out)
Vissa delar av detta borde lyftas in i Samverkan Vänersborg
eftersom det rör flera verksamheter. Det kan vara svårt att få
samarbete med samtliga samverkansparter annars.
Det borde finnas en arbetsgrupp som planerar in årets aktiviteter. Det har fungerat bäst när personal från skolorna har varit delaktiga i planeringen.
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Anne-Lie och Christer samråder kring en plattformstanke för
ungdomsverksamheten.
Anne-Lie berättar att Hälsopolitiska rådet nu är omvandlat och
heter Rådet för hälsa och social hållbarhet. Fyra politiker från
kommunen och två från regionen ingår.
7. Pilotprojekt Öppet fritids/fritidsklubb inom Områdesutveckling Torpa samt i Blåsut
Politikerna beslutade att ett pilotprojekt skulle genomföras.
Anne-Len och Christer har jobbat med frågan. Samordning
behövs med projekt Områdesutveckling Torpa.
Det finns lokaler som står outnyttjade på eftermiddagstid.
Flera förvaltningar är involverade och därför måste frågan upp
i flera nämnder.
Information behöver ges i styrgruppen för Samverkan Vänersborg.
8. Information från Lars Ahngnell
BUP har utbildade traumaterapeuter. NU-sjukvården rustar
upp för att möte ökade krav. Andelen BUP-patienter som var
asylsökande var 2,5% förra året.
BUP samverkar med primärvården i frågan. Trycket kommer
att öka på primärvårdsnivå efter hand.
På varje öppenvårdsmottagning inom BUP kommer det att på
sikt finnas kontaktpersoner för nyanlända. Konsultativ funktion
finns på BUP.
Lars pratar med Theresia om hur kompetens kan föras vidare
till förstalinje-nivå.
Anne-Lie menar att hälsopolitiska rådets medel eventuellt
skulle kunna användas som ram för en utbildningssatsning.
9. Drogförebyggande arbete 2015
Verksamhetsberättelse för det drogförebyggande arbetet är
delgiven ledningsgruppen. Många olika aktiviteter är genomförda under året.
Vilket fokus ska arbetet ha framöver? Evidens? Kan vi utveckla Schools out och lussebandy ännu mer fördelat under
hela året? Insatser för de nyanlända?
Vidare diskussion vid nästa möte. Maria får i uppdrag att ta
med sig tankar från Jennie Nielsen och Sara Gunnarsson.
10. Vårdsamverkan Barn och unga
Information av Kent från gruppens första möte.
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11. Kent Javette
informerar om att han ska sluta som vår förvaltningschef och
börja ett uppdrag som processledare inom Kommunalförbundet Fyrbodal.
Karin tackar, å ledningsgruppens vägnar, Kent för fint arbete
inom Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp.
12. Övrigt
Information från Anne-Lie om att budget för hälsopolitiska rådet 2016 gått igenom.

Anteckningarna fördes av Carianne

