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1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Föregående protokoll gås igenom
3. Långvarig skolfrånvaro
Ny tid för styrgruppen för långvarig skolfrånvaro bestämdes:
28 augusti kl 13. Lokal: Lindgårdens konferensrum (Elevhälsan/Jobbtorg). Gruppen utökas med representant från AMA,
Ewa Ferm Björklund.
Beslut kring vår ansökan om medel ur regionens socioekonomiska fond fattas 25 juni.
4. Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet
Förslag är bifogat till dagordningen. Gäller 2015-2016.
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Socialnämnden har tillsatt en beredning för drogförebyggande
frågor.
Lena L undrar hur primärvården är involverade i planen.
Enligt Karin gäller nuvarande rutin för drogtestning; psykiatrisjuksköterskan på IFO testar.
Småjusteringar görs i planen, bl a ska småjusteringar göras
där namn byts ut mot funktion. Kopplingen till Hälsopolitiska
rådet bör nämnas i planen. Ser vi andra justeringar som behövs göras i planen mailas dessa till Karin.
Hur ska planen nå ut till alla som arbetar med barn och unga?
Förslaget är att ordna en workshop.
Beslut: Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp och styrgrupp
är överbyggnaden för planen. Beredningen följer upp arbetet.
Ledningsgruppen utser vilka som ska ingå i arbetsgruppen. Ett
förslag till arbetsgrupp utformas av Jenny Nielsen och Maria
Tapper Andersson. Följs upp vid nästa ledningsgruppsmöte.
5. Rutin för avvikelsehantering
Underlag är utskickat med dagordning.
Uppgifter har inkommit om att det fattas en rutin för avvikelse
då samverkan inte fungerar, och då inte Västbus eller Lex Sarah är aktuella. Vårdsamverkan Barn och unga har ytterligare
ett avvikelsesystem förutom Lex Sarah och Västbus.
Beslut:
En ny avvikelserutin behövs inte. Vi gör en mer strukturerad
dagordning för Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp, då en
återkommande punkt gör det möjligt att ta upp utvecklingsområden som rör avvikelser, klagomål etc. Uppföljes vid nästa
ledningsgrupp.
6. Förslag på ändring av målgrupp inom Västbus
Frågan inlämnad av lokala Västbusgruppen. Underlag är medskickat dagordningen till dagens möte.
Förslaget handlar om att ta bort kravet om att barnet/den unge
ska ha både en social och psykisk/psykiatrisk problematik. Det
borde räcka att barnet/den unge behöver insatser från flera
huvudmän.
Beslut: Ledningsgruppen styrker förslaget. Detta beslut
skickas vidare till den delregionala Västbusgruppen genom
Gerd Karlsson/Siw Karlsson.
7. Studiebesök från Eslöv
Personal från Eslöv (skola, socialtjänst, BUP) önskar komma
hit på studiebesök för att ta del av arbetet med Ökad skolnärvaro.
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Vi hälsar dem välkomna 22 oktober. Då kan Anne-Len och
Boel lägga in det inom ram för ordinarie möte för rektorer och
förskolechefer. Socialtjänst utser medverkande. Carianne
samordnar.
8. Idébytardagar
Anne-Lie har fått frågan av Hälsokällan om Vänersborg är intresserade av att delta 2016.
Svar: Ja.
9. Ungdomsmottagning
Vänersborgs kommun kommer inte att ta över huvudmannaskapet.
Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd är positiva till
en förlängning av samverkansavtalet. Detta kommer att förlängas ett år till.
Helena informerar om att Barnmorskemottagningen ska flytta
till Hamngatan. Idogt arbete pågår kring att hitta nya, mer
ändamålsenliga lokaler, för ungdomsmottagningens verksamhet.
Diskussion fördes under mötet kring hur en samverkan mellan
Ungdomsmottagning och Familjecentral skulle kunna se ut.
Helena informerade om ungdomsmottagningens öppettider
under sommaren. Hon berättar också om dokumentet ”En
jämlik ungdomsmottagning”. För Vänersborgs del skulle innebörden bli en utökning av kuratorsresursen på ungdomsmottagningen.
10. Styrgruppen
Ställde in sitt lunch – lunchmöte nu i juni. Nytt försök görs i
höst. Målet är att gå från avsiktsförklaring till bindande samverkan.
11. Rutiner vid uppgivenhetssyndrom
Underlag utskickat med dagordningen.
Arbetet att ta fram rutinen har drivits tillsammans med Vänersborgs kommun. Rutinen kommer att gälla för hela BUP-kliniken (Fyrbodal).
Lena E föreslår en omformulering när det gäller att skola erbjuds för de asylsökande barnen. Gerd gör ändringar och
skickar till Carianne för vidareutskick inom ledningsgruppen.
Kent tar med rutinen till skolchefsnätverket. Rutinen kommer
att synkroniseras med övrigt arbete inom Vårdsamverkan
Barn och unga.
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Gerd hoppas att en person kommer att få ett uppdrag att arbeta med frågan inom Hälso- sjukvården Fyrbodal.

12. BUP:s medverkan inom Samverkan Vänersborg
Gerd kommer att introducera sin efterträdare i arbetet inom
Samverkan Vänersborg. Det återstår att se hur representationen kommer att se ut i våra olika grupper.
13. Fortsatt arbete med aktivitetsuppföljningar
Redovisas i sep utskick.

Anteckningarna fördes av Carianne

