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Samverkan Vänersborg Områdesutveckling Torpa
Har utgångspunkt från Vänersborgs Vision.
Har haft flera planeringsträffar.
Röster från dialogmötena: Polismyndigheten, Skolan, Elevhälsan, Öpna
förskolan, Socialförvaltningen.
Fyra fokusområden:
Trivsel och yttre miljö
Språk, kultur och kommunikation
Fritid, arbete och sysselsättning,
Trygghet, lag, och ordning,.
550 hushåll uppehåller försörjningsstöd i Vänersborg - 450 finns på Torpa
området.
Plattform som vi har att utgå ifrån
JämlikhetsintegrationAnonyma och avgränsade stadsdelar
Vikten av mellanmänsliga relationer
Identitet
Inkludering och exkludering
Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnungdom@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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Osynliga gränser till det allmänna rummet
Empowerment

Mål med projektet:
Ökad jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
Fler möten mellan människor
Ökad känsla av delaktighet och lika rättigheter/skyldigheter
Ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet
Främja utbildning och sysselsättning
Öka barn och vuxnas psykiska välbefinnande
Beslut: Styrgruppen fattar beslut om målen.
SKL är positiva till att stötta ”Områdesutveckling Torpa”. Men behöver
komplettera med underlag.

Utvärdering Förstärkt hembesök Per Möllborg, Karin Zandén informerar om projektet Förstärkt hembesök
som är ett projekt från Modellområdestiden.
Antalet nyfödda minskar i Vänersborg ca 367, minskning 13 %. Genomsnitt
420
Projektet går ut på att ge två extra hembesök vid 4 och 9 mån.
Projektet har tagit fram en manual för att genomföra dessa hembesök.
Varannan familj fick förfrågan om att vara med.
Den familj som inte fick förfrågan fick information om projektet och ingick
i en kontrollgrupp.
Utvärdering av projektet
Anja Paust, ST-läkare Allmänmedicin har gjort ett examensarbete kring
Förstärkt hembesök
Syfte med projeket: Trygga föräldrar ger trygga barn
Resultat:
Upplevde ett mindre behov av hjälp för att klara sitt föräldraskap
Kände sig tryggare i att bedöma när och var de bör söka vård när barnet är
sjukt och att förebygga olycksfall.
Hur går man vidare- tankar framtiden:
Vänersborgs kommun profilerar sig som barnkommun?
Kostnad om alla föräldrar erbjuds ett extra hembesök ca 400Tkr/år. Två
extra ca 800 Tkr.
Invandrare, ännu större nytta? Upp till 6år?
Värderas gentemot minskade kostnader frånvaro förskola, ökad psykisk
hälsa, färre separationer, mindre behov elevhälsa mm fortfarande hypotes?
Socialstyrelsen kommer med ett vägledningsmaterial för barnhälsovården
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I detta dokument värnar man om hembesöken utifrån de positiva erfarenhet
och föreslår ett ytterligare generellt hembesök 8-9 mån ålder…
Ligger helt i linje med projektet.
Ska formuleras och antas i KOK-boken Krav- och kvalitetsboken.
Sammanfattning:
Projektet har utformat något som fungerar till en förhållande vis låg kostnad.
Beslut: Styrgruppen ger förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram ett
förslag till fortsättning
Hälso-sjukvårdsnämnden kan genom Samverkan Vänersborg samverkan
med vårdcentralerna. Kan man få stöttning från SKL?
Socialstyrelsen bör kontaktas.

Halvtidsutvärdering Psynk-projektet
Carianne informerar om vad som händer nationellt.
Flera konferenser och workshops där deltagare från olika verksamheter på
olika nivåer från Vänersborg har deltagit.
Bl a var det en konferens om självskadebeteende där flera från elevhälsan
från grundskolan och gymnasiet deltog.
I oktober deltog flera förskolechefer och verksamhetschefen för elevhälsan,
förskolan och IFO samt representant från BUP på en konferens kring tidiga
insatser/tidig upptäkt.
I slutet av oktober arrangerades en konferens om den pedagogiska dokumentationen i förskolan. Alla förskolechefer i Vänersborg deltog.
Kommande arrangemang där deltagare från Vänersborg är med är ”Hur förbättrar vi barns psykiska hälsa och vinner ekonomiskt på det” den 12 nov.
29-30 jan arrangeras Psykisk ohälsa mässa. I samband med att mässan
arrangeras har Tove blivit tillfrågad om att tala om Vänersborgs arbete kring
samverkan för barn och unga.
20 feb arrangeras konferensen ”Recept för att säkra framtidens välfärd” Deltagare från styrgruppen som åker är: Lena, Tove, Kenneth, Lennart, Henrik,
Kent, Henrik, ev Juan Navas och Mattias Lind (Kommunalförbundet). Jessica anmäler.
Jessica informerar om det lokala arbete inom psynken.
Utgår från den lokala hemsidan- www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
Temat gemensam ledning och styrning kommer att upphöra och integreras
med övriga teman. För Vänersborgs del innebär det att vi ses som en spjutspets inom samverkan (tillsammans med Gotland) och kommer att arbeta
med styrning och ledning för områdesutveckling Torpa. Stöd får vi direkt
från Fredrik Lindencrona och Thomas Bokström från, Psynk-kansliet.
Inom temat Skolresultat och psykisk hälsa fortsätter arbetet inom Skolnärva-
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ron där en kompletterande manual och till boken Vänd frånvaro till närvaro,
från SKL är gjord utifrån ett Vänersborgs perspektiv.
Alla filmer som är gjorda i projektet Skolnärvaro under Modellområdestiden har samlats på ett USB-kort som Jessica visar.
Fokusområdet ”Gränslös matematik” handlar om samverkan mellan stadierna från förskolan till gymnasiet. Det handlar om att på ett pedagogiskt sätt
arbeta med mattebegrepp i alla åldrar och stadier för att nå goda matteresultat och ska på så vis leda till god psykisk hälsa. Dessutom är ett syfte att
bibehålla lusten till matte. I slutet av oktober anordnade projektgruppen en
information till alla föräldrar om detta projekt.
En informationsfilm om hälsobesöket kommer att produceras inom ramen
för utveckling av elevhälsan i fokusområdet Tema Tärnan. Psynk-projektet
kommer att finansiera denna film.

Ungdomsmottagningen
Finns en pågående diskussion mellan kommun och VGR om hur man kan
utveckla samverkan kring denna verksamhet.

Politiska samrådsorganet i Fyrbodal
Vårdsamverkan Fyrbodal/Fyrbodals kommunalförbund har anställt Mattias
Lind som ska arbeta med att utveckla en samverkansstruktur med fokus på
Barn och Unga. Carianne, Jessica, Kent och Sture kommer att träffa Mattias
den 6 november för att informera om Samverkan Vänersborg.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, Processledare Psynk-projektet

