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Yvonne Midshult deltog under punkten rörande Psykisk hälsa – en livsresa.

1. Föregående protokoll
Inget att invända. Läggs till handlingarna.
2. Första linjen, Familjens hus
Beslut om extra folkhälsomedel för 2017.
300 000 kr är beviljade för att arbeta vidare med frågan Familjens
hus. Möjligt är sedan att söka ytterligare 600 000 kr i steg 2.
Vid eftermiddagens möte i ledningsgrupp Samverkan Vänersborg
kommer planering att ske kring medlen.
Peter Trollgärde och Carianne Lundvall Karlsson har på styrgruppens uppdrag skickat in en skrivelse till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden angående Familjens Hus. Frågeställningen i skrivelsen är
hur HSNN anser att vi ska gå vidare när det gäller regionens del i en
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uppbyggnad av ett Familjens Hus. Svar på skrivelsen har ej inkommit.
Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen har sökt medel, och det finns ytterligare medel att söka för innevarande år.
Ett nytt samverkansavtal behövs för samarbetet mellan kommun och
region gällande Ungdomsmottagningen.
Regionföreträdare bjuds in till dialogmöte i samband med nästa styrgruppsmöte 15 maj.
3. Ungas psykiska hälsa
Information från verksamheterna
Anna Borg från KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders;
kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning om
NP-diagnoser) kommer att föreläsa 15-16 augusti i olika konstellationer av personal inom BoU-förvaltningen. Vissa platser kommer
även att erbjudas andra verksamheter, såsom Kunskapsförbundet
Väst, OoF m fl. Satsningen gäller även personals medverkan vid
KIND:s skoldagar på Karolinska institutet på höstlovet.
Delaktighetsmodellen – ett arbetssätt i skolan
BoU-personal har extra fokus på denna modell. SPSM har lanserat
arbetet som bygger på sex olika aspekter av delaktighet som gagnar
barn och ungas förmåga till lärande.
Psykisk hälsa – en livsresa
Yvonne Midshult redovisar hur långt arbetet med föreläsningsserien
kommit. Arbetet kan följas under www.vanersborg.se/livsresa. Där
finns möjlighet att läsa referat från föreläsningarna samt chans att utvärdera. Två föreläsningar är kvar under våren (25 april och 16 maj).
Önskvärt är att man mer i rubriken kan läsa vad föreläsningens tema
är.
Antalet deltagare vid kvällsföreläsningarna har varit större än förväntat.
Avrapportering kring priomedlen ska vara gjord innan 31 oktober.
Yvonne ansvarar.
Handlingsplan mot suicid
Styrgruppen har gett ledningsgruppen i uppdrag att samordna arbetet kring en handlingsplan. Ledningsgruppen kommer i eftermiddag
att besluta hur arbetet med en handlingsplan ska gå vidare.
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4. Integration
Forum Torpa
Rapport från nyss genomfört grannskapsforum/dialogmöte på Torpaområdet. Mötet var förlagt till Tärnanskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammankallande, övriga förvaltningar deltar. Tanken är
att de boende ska vara medskapare av sin egen förändringsprocess.
Konkreta förslag finns rörande t ex trygghet, belysning, samarbete
skola – hem, ungdomsfrågor, aktiviteter, samhällsinformation, föräldrautbildning.
Nästa möte kommer att äga rum 23 maj.
Kultur och fritid
Håkan Alfredsson redogör för aktiviteter ordnade av Kultur och fritid.
Bl a kommer inom kort att startas en fritidsgård på Torpaskolan.
Under mötet diskuterades vikten av skolvaktmästare anställda på
den enskilda skolan. I denna fråga behövs samarbete mellan BoU
och samhällsbyggnadsförvaltningen.
5. Ökad skolnärvaro
På väg mot gemensam kraft
Rapport från regionens temadag i Göteborg 27 feb. Flera personer ur
Samverkan Vänersborg deltog under dagen som upplevdes som
mycket positiv. Regionen vill ta ett helhetsgrepp kring frågan Fullföljda studier.
Malin Gren Landell föreläste i plenum. Mats Andersson talade med
henne om ett besök i Vänersborg.
Material från dagen: http://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-ochsamarbeten/fullfoljda-studier/dokumentation-av-krafsamling-for-fullfoljda-studier/

Skolpliktsbevakning
Anne-Len Kriewitz och Lena Ericsson har deltagit i JP Skolnets konferens om skolpliktsbevakning. Bl a framkom att kommunens ansvar
har utökats när det gäller elever vid friskolor.
Studiebesöksförfrågningar
Vi får en hel del förfrågningar om studiebesök som vi försöker tillmötesgå på olika sätt. 2 maj kommer Täby kommun (och ev Åtvidabergs
kommun) hit.
Dag om regionens sociala investeringsmedel
Flera från Samverkan Vänersborg har deltagit under en informationsdag 1 mars. Grunden för regionens sociala investeringsmedel är Fullföljda studier. Mer information väntas från regionen kring detta.
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6. Inför sommaren
Håkan Alfredsson redogör för hur upplägget är gällande sommaraktiviteter, sommarjobb mm. Det finns en diger lista över aktiviteter under planering.
MUCF bidrar med 916 000 kr till kommunen för detta.
7. Fria bussresor
Anne-Len Kriewitz tar upp frågan om fria bussresor för ungdomar under sommaren. Flera andra kommuner har satsat på detta med gott
resultat.
Beslut: Peter Trollgärde undersöker frågan vidare. Hur ska man gå
vidare med tanken?
8. Nästa möte 15 maj 13.15 – 16.00
Johan Olofson hälsar oss välkomna att hålla detta möte på Birger
Sjöbergsgymnasiet.

Anteckningarna fördes av Carianne

