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Projektet Områdesutveckling. Torpa
Utifrån slutrapporten ” Utveckling av en gemensam lednings- och styrgruppsstrategi för Områdesutveckling Torpa” som är framtagen av Sveriges
kommuner och landsting, beskrivs en ny målstruktur för projektet.
Beslut fattas enligt bifogat dokument.

Överenskommelse - mellan förvaltningar, Kunskapsförbundet
och Västra Götalandsregionen
Samverkan Vänersborg är en styr- och ledningsstruktur. Parterna är
Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet Väst och Hälsosjukvårdsnämnden Norra, Västra Götalandsregionen. Syftet med samverkansstrukturen är att utveckla, utöka och fördjupa samarbetet i frågor som
rör barn och ungas psykiska hälsa.
En skriftlig överenskommelse mellan parterna saknas idag. För den fortsatta
samverkan bör detta tecknas.
Beslut fattas enligt bifogat dokument

Samverkan Vänersborg - Struktur
Synkronisering av insatser inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård
kräver ett gemensamt ansvarstagande som spänner över huvudmän, verksamheter och vårdnivåer. För att detta ska kunna ske behövs en organiserad
samverkansstruktur på olika nivåer. Synkronisering handlar om att identifiera både när samverkan och samarbete behövs och när det är mer effektivt
att varje verksamhet själv ansvarar för insatserna.
Beslut fattas enligt bifogat dokument
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Möjliga partner – Samordningsförbundet
Diskussion kring olika samverkansorganisationer bl a Samordningsförbundet och hur den verksamheten kan bli en del av Samverkan Vänersborg.
Kent kommer att presentera Samverkan Vänersborg för Samordningsförbundet och Tove som sitter med i styrgruppen i Samordningsförbundet tar
med sig frågan dit.

Slutkonferensen Psynk-projektet – Lokalt och nationellt
Den 20 nov arrangerar Samverkan Vänersborg slutkonferensen för Psynkprojektet ”Samverkan för barn och ungas psykiska hälsa”. Ca 150 deltagare
är anmälda.
Den 18 februari arrangerar Psynk-projektet den nationella slutkonferensen.
16 personer kommer att bjudas in från Vänersborg. Dessutom bjuds 6 personer in till middag kvällen innan. Officiell inbjudan skickas ut från Psynkkansliet men anmälan görs till Jessica.
Se bifogat dokument vilka som kommer att bjudas in och boka in datumen
17-18 feb.

Avslut och fortsättning
Ordförande och förvaltningschefer tackade av Carianne Lundvall Karlsson
som har varit en fantastisk ambassadör för Vänersborgs kommun under sitt
uppdrag som temaledare i Psynk-projektet på SKL.
Psynk-projektet avslutas vid årsskiftet och ny styrgruppssammansättning
påbörjas efter årsskiftet.
Nya mötestider bokas in när ny ordförande är vald.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, processledare Psynk-projektet

