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Lena Ericsson deltog under punkten Första linjen, Familjens hus.
Sara Gunnarsson deltog under punkten om det drogförebyggande arbetet.

1. Föregående protokoll
Inget att invända. Läggs till handlingarna.
2. Första linjen, Familjens hus
Lena Ericsson rapporterade från möte angående Familjens hus
16 januari 2017. Deltog på detta möte gjorde
Lena Ericsson, elevhälsan BoU
Anne-Len Kriewitz, BoU
Boel Jansson, förskolan BoU
Helena Tjerneng, ungdomsmottagningen
Yvonne Midshult, processledare BoU/IFO
Maria Tapper Andersson, IFO
Anne-Lie Lindgren, kommunstyrelseförvaltningen
Lena Larsson, Medpro Clinic, Brålanda – Torpa vårdcentral
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Carina Jansson, Vänerparkens vårdcentral
Tove Holmgren, Nordstans vårdcentral
Anna-Karin Olin, Vargöns vårdcentral
Mats Dahl, primärvårdschef Närhälsan Område V2

Syftet med mötet var att diskutera och besluta hur kommun och region kan samarbeta och samordna kring lindrig till måttlig psykisk
ohälsa gällande barn och unga, samt att planera en eventuell start av
ett Familjens hus.
Primärvården vill ha kvar Familjecentralen Sirius och vill även utveckla den. Primärvården vill att fokus läggs på att utveckla samarbetet på handläggarnivå, och vill inte gå vidare med en planering av
ett Familjens hus. Medel för detta anses inte finnas.
Kommunen vill gå vidare för att kunna samordna arbetet i ett Familjens hus enligt tidigare presenterat Förslag 1, antaget av Styrgruppen
för Samverkan Vänersborg. Uppdraget för första linjens vård för barn
0-12 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa ligger på primärvården,
men kommunen ser samordningsvinster och vill därför gå vidare.
Närhälsan vid Dalabergs vårdcentral i Uddevalla har fått ett tilläggsuppdrag gällande behandling av psykisk ohälsa. Andra vårdcentraler
kan remittera barn- och unga dit. Enheten har specifik kompetens
kring barn och ungas psykiska ohälsa. Detta är ett projekt under ett
år.
Den psykosociala förstärkningen på Ungdomsmottagningen kvarstår.
Dock har inte rekryteringen av en kurator lyckats hittills.
Ledningsgruppen har för avsikt att gå vidare med ansökan om medel
till ett Familjens hus via regionens sociala investeringsmedel. Komplettering av ansökan är på gång. Vårdsamverkan Fyrbodal har inbjudit till en heldag 1 mars, ”Partnerskapssatsning i Fyrbodal inom
ramen för sociala investeringsmedel”. Inbjudan biläggs minnesanteckningarna. Ledningsgruppen har utsett representanter till dagen.
Vid kommunens träffar med HSNN har ett Familjens hus diskuterats,
och kommunens representanter har fått intrycket av att stort intresse
finns från HSNN:s sida för att starta en sådan verksamhet.
Beslut:
Peter Trollgärde och Carianne Lundvall Karlsson formulerar en skrivelse till HSNN. Peter undertecknar på uppdrag av styrgruppen.
3. Rapport från ledningsgruppen kring våra övriga fokusområden
Ökad skolnärvaro
 SOU-rapport ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och
agera” SOU 2016:94. Carianne gör en kort sammanfattning.
Vårt närvaroarbete ligger till stor del inom ramen för de förslag
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utredaren lägger fram. Större vikt kommer troligtvis i framtiden
att läggas på huvudmannens ansvar att analysera orsakerna
till skolfrånvaro. Rapporten innehåller mycket intressant för
vårt fortsatta arbete.
Omtag gällande Ökad skolnärvaro pågår kontinuerligt; nu
närmast för elevhälsopersonal och rektorer.
Ledningsgruppen har beslutat att ordna studiebesökshalvdag.
Förfrågningar kommer från olika delar av landet, t ex Uddevalla, Åtvidaberg, Ystad, Dals Ed.
UVAS – rapport från dag om Unga som varken arbetar eller
studerar. Nationella samordnare var här på workshop. Politiker och tjänstemän från KFV, socialnämnd, BoU-nämnd och
samordningsförbundet deltog.
Regionens dag om sociala investeringsmedel 1 mars; Partnerskapssatsning i Fyrbodal inom ramen för sociala investeringsmedel. Fokus Fullföljda studier. Inbjudan är tidigare utskickad.
Hör av dig om du vill ha utskicket igen!

Ungas psykiska hälsa
 Suicidprevention. Ledningsgruppen har haft besök av Lars
Paulsson och Agneta Eriksson från Folkhälsokommittén i syfte
att tala om en handlingsplan mot suicid. Arbetet följs upp i ledningsgruppen.
 Barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Nytt fokusområde. Uppdragsbeskrivning har idag fastställts av
ledningsgruppen. Carianne är processledare. Det finns en utsedd ledningsgrupp för arbetet, och samråd kommer att ske
på olika sätt med personal som arbetar nära barn och unga.
Kartläggning, analys och åtgärder kommer att genomföras.
Integration
 Grannskapsforum Torpa är på gång. Två tillfällen är planerade; det första äger rum nästa vecka.

4. Drogförebyggande arbete
Sara Gunnarsson är inbjuden till dagens möte för att berätta om
drogsituationen i Vänersborg samt om sin verksamhetsplan.
Saras bildspel bifogas minnesanteckningarna.
5. Samverkansgrupper
Karin och Carianne föredrar hur Samverkan Vänersborgs struktur hör
samman med Vårdsamverkan Fyrbodal.
Se bifogat bildspel.
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6. Trollhättan, erfarenhetsutbyte
Fahimeh Nordborg, kommunalråd Trollhättan, önskar information om
Samverkan Vänersborg. Vi är inbjudna till deras kommunala samverkansorgan, där även Kunskapsförbundet Väst deltar.
Representerar Vänersborg gör Peter Trollgärde, Tove af Geijerstam
och Carianne Lundvall Karlsson. Johan Olofson deltar även i Trollhättans grupp, och kommer att vara med på mötet.

Anteckningarna fördes av Carianne

