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Mötesinnehåll:
Presentation av gemensam ledning och styrning
Kent presenterar ett förslag till organisation för Samverkan Vänersborg.
Organisationen består av politisk styrgrupp, förvaltningschefsgrupp, ledningsgrupp
samt verksamhetsgrupper.
Den här modellen bygger på en organisation där Västra Götalands regionen ska vara
en naturlig del av organisationen, en naturlig samverkans partner.
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Sammansättning i resp grupp
Styrgruppen
Presidier från socialnämnd, Barn- och ungdomsnämnd och gymnaisenämnd samt
representanter för Hälso-sjukvårdsnämnden Trestad och NU-sjukvårdens styrelse.
Förvaltningschefsgruppen
Socialchef, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen och förvaltningschefen
för gymnasieförvaltningen (efter 130101 förbundsdirektören Kunskapsförbundet
Väst) Regionrepresentant kan vara Hälso- sjukvårdschef.
FC-gruppen ses som ett beredande organ till styrguppen och inom gruppen utses en
sammankallande bland kommunala chefer.
Ledningsgruppen
Barn- och Ungdomsförvaltningen- Verksamhetschef förskola, verksamhetschef
grundskola, stödenhetschef, verksamhetschef kultur och fritid.
Socialförvaltningen- avd. chef Individ och familjeomsorg, avd chef omsorg om
funktionshindrade.
Gymnasieförvaltningen- gymnasiechef
Kommunstyrelseförvaltningen- folkhälsosamordnaren
Västra Götalandsregionen- verksamhetschef BuP, chef barn- och
ungdomsrehabiliteringen, närområdesansvarig för primärvården i Vbg.

Uppdrag och befogenheter i resp grupp
Styrgrupp
Överenskommelse om direktiv och åtaganden till resp. organisation.
Ej beslutande. Följa utveckling.
Förvaltningschefsgrupp
Beredande organ för styrgruppen. Leder ledningsgruppen. Ansvariga
för verkställighet inom kommunen och delvis inom regionen.
Ledningsgrupp
Operativt ansvariga. Beredning och rapportering till FC. Samordning
insatser, utvecklingsfrågor, uppföljning/utvärdering, kvalitetssäkring.
Verksamhetsgrupp(er)
Samarbete på generell och individuell nivå för barn och unga
Vid sidan om denna organisation diskuteras även samverkan med
Kommunalförbundet Fyrbodal. Där man idag vill utöka den befintliga organisationen i
Vårdsamverkan Fyrbodal till Vårdsamverkan Fyrbodal barn – och Unga.
Samverkan Vänersborg/Trenämnd
På nätverksmötet i temat Organisation, styrning och ledning den 4 oktober
diskuterades hur en möjlig organisation skulle se ut.
Punkter som tog upp var:
 Väldefinierade mötesforum med relevanta mätetal.
 Nedskrivna definitioner behövs.
 Avgränsningar för varje mötesforum.
 Uppföljning mot varje mål.
 Definiera frågor och på vilken nivå de skall tas upp.
 Psynkprojektet är en del av Samverkan i Vänersborg.
 Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget för Samverkan i Vänersborg
 Vad betyder ett visst beslut för resp. kommun/landsting?
 Upplägget borde vara: Om detta beslut fattas då skulle vi vilja att ni gjorde
detta.
 Målen är realistiska och så här skall vi lösa det tillsammans.
 Deltagandet ska inte bygga på frivillighet längre.
 Formalisera! Underskrifter behövs.
 Respektive organisation måste ta det i sin nämnd.
 Förväntningar behöver klargöras.

Ekonomisk rapport ( gamla Modellområde – Psynk)
Det finns pengar kvar från modellområde och dessa bör kunna gå att flytta över till
nästa år. SKL upprättar ett underlag för att kommunen ska kunna behålla medlen.
Carianne tar kontakt med kansliet om hur detta ska lösas. Ett frågetecken finns då
hur detta ska lösas tekniskt /ekonomiskt på BoU.
Då detta är gamla modellområdespengar bör medlen avsättas för att göra
prioriteringar inom modellområdets förbättringsområden. Ex. ”Kognitivt körkort” och
Ungivbg.
Familjecentral Sirius
Sture informerar om läget på familjecentralen Sirius. Tillbaka på ruta ett.
Sture, Lena och Kent tittar avtalet kring lokalen mm.
Utredningsdirektiv angående aktivt sommarlov
Anne-Lie har fått i uppdrag att redovisa vilka aktiviteter som finns under sommaren
för barn och unga. Det beslutas att Anne-Lie, Christer, Sten och ev. Maria bildar en
arbetsgrupp som tittar på detta. Anne-Lie kallar till möte för denna grupp.
Undersökning av skolungdomars drogvanor, 2013.
Anne-Lie informerar om att Västra Götalands regionen kommer att gå ut med en
enkätundersökning om skolungdomars drogvanor. Den kommer att skickas till
kommunerna och rektorerna är ansvarig för att informera om ungdomarna om detta.
Nästa möte:

4 december klockan 13.15 – 15.00

Antecknat Jessica Lindskog Sultan, Processledare Psynk-projektet

