2016-06-21

1 (4)

Carianne Lundvall Karlsson
Samordnare Samverkan Vänersborg

Minnesanteckningar 2016-12-05
Ledningsgrupp Samverkan Vänersborg
_____________________________________________________________
Närvarande
Karin Hallberg
Anne-Len Kriewitz
Maria Tapper Andersson
Peter Martinsson
Ewa Ferm Björklund
Boel Jansson
Lena Ericsson
Christer Glännestrand
Camilla Kauffeldt
Theresia Jöngren
Annika Svensson
Lena Larsson
Helena Tjerneng
Sigrid Nilsson
Anne-Lie Lindgren
Carianne Lundvall Karlsson

x
x
x
x
x
x

x

x

x

Dessutom deltog Sara Gunnarsson och Tomas Karlsson under olika delar av mötet.

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Drogförebyggande arbete
Sara Gunnarsson rapporterade kring det drogförebyggande arbetet. Ledningsgruppen är styrgrupp för detta arbete, och detta är
den årliga rapporten. Saras bildspel biläggs anteckningarna.
Det drogförebyggande arbetet kommer att organiseras under
Kommunstyrelseförvaltningen fr o m årsskiftet. Avtal är skrivet
mellan Socialförv – Barn- och utb – Kultur o fritid – Kommunstyrelseförv – Kunskapsförbundet Väst.
Sara redovisar resultatet av CAN:s drogvaneundersökning, se
bildspel.
Sara och kurator på KFV har genomfört Drogsmartundervisning
på gymnasiet; alla klasser i åk 1 har fått tre lektioner kring detta.
I övrigt rapport kring olika aktiviteter som beskrivs i bildspelet.
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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Kommentar: Lussebandy i Brålanda. Är kommunen inblandad i
det arrangemanget?
Kan elevhälsan samarbeta med Sara gällande information/utbildning av skolpersonal?
Beslut: Aktiviteter fortsätter enligt den information vi får uppställd.
Karin ber Sara ta fram kostnader för alla aktiviteter. Karin, AnneLen och Håkan stämmer av prioriteringar med Sara.

3. Integration:
Områdesutveckling Torpa
Anne-Len och Karin rapporterar från genomfört möte Grannskapsforum. Föreningar och organisationer som verkar i Torpaområdet var inbjudna. 19 olika verksamheter kom.
Nästa steg är att bjuda in de boende till ett möte. Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in.
Kommentar:
BRÅ behöver träffa kvartersvärdar från området. Karin pratar med
Ann-Britt Svedberg om detta.
4. Integration:
Flyktingguide är anställd, projektform.
5. Första linjen, Familjens Hus:
Arbetsgruppen har möte i eftermiddag, se föreg protokoll.
Rådet för hälsa och social hållbarhet har haft dialogmöten med
nämnder och Kunskapsförbundets direktion. Flera nämnder har
med Familjens hus som ett prioriterat område. Rådet kan bidra
med medel till aktiviteter, men det är svårare med medel till personal.
HSNN har varit på besök i kommunen, och även där framfördes
behovet av ett Familjens hus.
Inga nya finansieringsförslag redovisade. Arbetsgruppen planerar
vidare.
6. Ungas psykiska hälsa:
Suicidprevention
Lars Paulsson från folkhälsokommittén bjuds in till nästkommande möte. Tema: Handlingsplan mot suicid.
7. Ungas psykiska hälsa:
Barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
Se föreg protokoll. Nytt prioriterat tema inom fokusområdet Ungas
psykiska hälsa.
Beslut: Lena Ericsson och Peter Martinsson formulerar ett tydligt
uppdrag. Camilla Kauffeldt kan eventuellt vara med också. Hon är
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inte med på dagens möte, men KFV har tidigare prioriterat denna
fråga.
Carianne får i uppdrag att hålla i processarbetet utifrån vad som
formulerats i uppdragsbeskrivningen.
Uppslag: Inventering, vad görs?, samarbete mellan olika verksamheter, inkludering.
Nyckelpersoner som identifierades vid mötet: Susan Gren, Eva
Pettersson, Helen Svensson, NP-teamet Inga-Lill Josefsson,
Lena Ericsson, verksamhetschefer BoU, Maria Tapper Andersson, Boel Jansson, KFV Yvonne Åsberg.
Uppföljning behövs efter uppdragsbeskrivning.
8. Ökad skolnärvaro:
Sociala investeringsmedel från regionen
Vårdsamverkan Fyrbodal Barn och unga har beviljats sociala investeringsmedel för arbetet med Fullföljda studier.
Vänersborg har via Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp anmält intresse att medverka. Vi inväntar ytterligare information.
9. Ökad skolnärvaro:
UVAS Unga som varken arbetar eller studerar
Tomas Karlsson är föredragande.
Studiebesök är på gång. Karin har informerat om detta vid vårt
förra möte. Vi är en av tio kommuner som ingår i ett nätverk, och
nu kommer vi att få besök från projektets centrala kansli.
Thomas skickar ut kallelse. Temat för dagen är att beskriva det
som nu fungerar, och hur vi kan gå vidare för att utveckla interna
rutiner och arbetsmodeller.
Tid för studiebesök: 13 jan 2017 (som senare ändrades till 16 januari).
Gäller: ordf i socialnämnd och BoU-nämnd, Karin och Anne-Len
kl 9 – 16.
Del av dagen: Ewa, Maria T, Peter, Camilla K, Yvonne Åsberg.
Studiebesöket uppföljs i höst.
Thomas vill ha en kollega att arbeta med gällande upplägg. Mötet
föreslår Yvonne Åsberg.
10. Ökad skolnärvaro
Ewa berättar om nyheter:
Hikikomori-arbetet är förlängt, fortsätter 2017 -18. AMA har samordningsansvar.
Ung resurs: ny benämning för AMA:s arbete med åldrar 16-24 år.
Finns i nya lokaler i gamla Nordea.
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11. Samverkansforum med regionen
Karin berättar om ny organisation för närsjukvårdsmöten. Följande fyra möten gäller för Vänersborg:
 Sammansatta vård- och omsorgsbehov
 Psykiatri, missbruk, beroende
 Samverkan Vänersborg
 Lokal västbusgrupp
I mötet diskuterades om den lokala västbusgruppen kan ingå i
Samverkan Vänersborg. I så fall blir Samverkan Vänersborg ett
närsjukvårdsmöte för barn och unga.
Beslut och konstitutionering vid nästa ledningsgrupp.
12. Nya tider för ledningsgruppsmöten
30 jan 9.30 -12.00
27 mars 13.15-16.00
30 maj 13.15 – 16.00

Anteckningarna fördes av Carianne

