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Yvonne Midshult deltog under Lars Paulssons och Agneta Erikssons föredragning.

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Ungas psykiska hälsa:
Suicidprevention
Lars Paulsson och Agneta Eriksson från Folkhälsokommittén, avdelning Folkhälsa, informerar om suicidprevention. Avsikten med
att de är inbjudna är att få information om hur vi kan gå vidare
med en handlingsplan mot suicid.
Se Lars bildspel i bilaga till minnesanteckningarna.
Lars och Agnetas kommentarer utöver bildspelet:
Politikens roll är avgörande. Beslut behövs om att detta är något
att satsa på. Gör inga nya grupper, ta den samverkansstruktur
som finns i Samverkan Vänersborg. Mandat och resurser behövs
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för arbetet. Någon måste vara sammanhållande, annars faller arbetet bort. Starten kan vara att göra en kartläggning över allt som
görs.
Tips från andra kommuner:
Mariestad: har börjat i liten skala. ”Säker och trygg kommun”.
Åmål: samordnar i liten skala, folkhälsosamordnare samordnar,
bygger på Euregenas material.
Vetlanda: MHFA-kurser, Räddningstjänsten viktig part.
Folkhälsokommittén har en ny skrift som kan användas som inspiration. Även bra material från NASP. Kommittén kan även se
till att nätverk hålls igång där flera kommuner kan utbyta erfarenheter. Konsultation är möjlig.
Kurser i YAM och MHFA finns för dem som kommit långt i planering.
Kunskapsförbundet Väst väver in frågan i sin elevhälsoplan under
Psykisk hälsa. Samordning med grundskolan behövs.
En koppling till Vårdsamverkan Fyrbodal behövs, både till barn
och unga-delen och till psykiatri/missbruk/beroende-delen.
Ungdomsmottagningarna i vårt område kommer att utbilda sin
personal i ACT; en metod som vänder sig till ungdomar med
stress- och ångestsymtom. Helena vill ha mer samarbete med
gymnasiet kring detta.
Beslut: Frågan om hur vi går vidare med handlingsplanen följs
upp vid nästa möte. Någon måste utses som ansvarar för frågan.
Anne-Lie och Lars har fortsatt kontakt.
3. Ungas psykiska hälsa:
Utanförskap. Fråga från kommunalråd Marie Dahlin.
Rapport från möte angående etablering av kriminella gäng i vår
kommun. Oro finns rörande unga som genom utanförskap riskerar att hamna i kriminalitet.
Samråd har skett med kuratorer grundskola och fältare. På gång
är även samråd med kuratorer KFV.
Karin undersöker bemanningen i BRÅ. Behöver vi ha mer koppling till den gruppen?
4. Ungas psykiska hälsa:
Barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Uppföljning från förra mötet.
Lena Ericsson och Peter Martinsson har till dagens möte gjort ett
uppdragsförslag: Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring
barn och unga med NPF. Camilla Kauffeldt stödjer uppdragsbeskrivningen.
Carianne har fått i uppdrag att samordna arbetet.
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Ledningsgrupp för arbetet är en del av Samverkan Vänersborgs
ledningsgrupp:
Representanter från
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
KFV (utses av verksamhetschef)
Adjungeras:
Barn- och ungdomshabilitering
BUP öppenvård
Primärvård
Ungdomsmottagning
Varje verksamhet utser dessutom en samarbetsperson som kan
ingå i arbetsgrupp/delta på annat sätt i kartläggningsarbetet.
5. Integration:
Budget Områdesutveckling Torpa
Fortsatt diskussion kring kvarvarande och kommande medel från
Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Anne-Lie följer upp budget och meddelar berörda. Arbetet inom
Områdesutveckling Torpa kan passa in på olika bestämningsfaktorer för psykisk hälsa.
Medlen fördelas vid möte 15 feb.
Viktigt är att tänka på vilka delar som ses som befintlig verksamhet.
6. Första linjen, Familjens Hus
Rapport från möte med representanter från samtliga vårdcentraler. Lena Ericsson föredrar ärendet. Separata minnesant från
mötet finns att tillgå om någon är extra intresserad.
Primärvården vill ha kvar Familjecentralen Sirius och vill även utveckla den. Samarbetet kan fortsätta på handläggarnivå.
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 hälsa. Detta är ett projekt under ett år.
Lena Ericsson kommer att göra en dragning av ovanstående vid
Styrgruppen för Samverkan Vänersborg.
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Helena Tjernengs psykosociala förstärkning på Ungdomsmottagningen kvarstår. Dock har rekryteringen inte lyckats hittills.
Beslut:
Primärvårdens uppdrag förtydligas vid nästa möte. ”De här barn
och unga tar vi emot”. Det är viktigt för andra parter att se vilka
barn och unga som kan remitteras. Vi fastnar alltför lätt i vad
andra verksamheter inte ska göra. Primärvård skickar till Carianne innan nästa möte 27 mars.
Vi fortsätter vår ansökan av medel till Familjens Hus via regionens sociala investeringsmedel. Anne-Lie samråder med ansvariga för ansökningarna.
7. Ökad skolnärvaro:
Regionens konferens ”På väg med gemensam kraft”.
Inbjudan skickades med dagordningen till dagens möte.
8. Ökad skolnärvaro:
SOU-rapport ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och
agera”. SOU 2016:94
Carianne gör kort dragning. Innehåller mycket intressant för vårt
arbete.
9. Ökad skolnärvaro:
Regionens dag om sociala investeringsmedel, 1 mars
”Partnerskapssatsning i Fyrbodal inom ramen för sociala investeringsmedel”, inbjudan utskickad med dagordningen.
Samverkan Vänersborg representeras av Anne-Lie, Carianne, någon från primärvården, Helena, Camilla plus ev någon mer.
10. Ökad skolnärvaro:
Omtag är på gång för grundskolans elevhälsa och rektorer.
Önskemål om studiebesök:
Vi får fortfarande många önskemål på olika sätt. Nu har vi Åtvidaberg, Uddevalla, Dals Ed och Ystad som frågat om de får komma.
Beslut: Vi erbjuder halvdag. Lena och Carianne samordnar.
11. Ökad skonärvaro:
UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)
Ewa m fl berättar om UVAS-dagen som genomfördes 16 jan.
Socialförv, BoU, KFV, samordningsförbundet representerades av
tjänstemän och politiker. Inger Ashing och Emma Sterky, samordnare på nationell nivå, besökte oss och höll i en workshop. Läs
mer http://uvas.se/ Tomas Karlsson från Ung resurs har representerat Vänersborg i det nationella nätverket. En person till bör
utses. Uppdraget för dessa två bör förtydligas.
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Beslut:
Tomas skickar datum på kommande aktiviteter till
KFV: Camilla Kauffeldt
Grundskolan: Tomas Granat
Dessa utser vem som ska vara Vänersborgs andra representant i
arbetet.
12. Övriga frågor
Västbus ledningsgrupp
går nu upp i ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg. Ytterligare ett möte kommer att hållas i Västbus ledningsgrupp, då man
gör en översyn av att alla verksamheter representeras på ett adekvat sätt.
Karin och Carianne tänker vidare kring hur dagordningen för ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg kan utformas. Ska del
av mötet endast gälla för västbusfrågor, t ex avvikelser?
Trollhättan, erfarenhetsutbyte
Fahimeh Nordborg, kommunalråd Trollhättan, önskar information
om Samverkan Vänersborg. Vi är inbjudna till deras kommunala
samverkansorgan där även Kunskapsförbundet Väst deltar.
Deltar från Vänersborg gör Carianne samt två politiker ur styrgruppen: Peter Trollgärde och Tove af Geijerstam. Dessutom ingår ju Johan Olofson från Kunskapsförbundet Väst i Trollhättans
arbete.

Anteckningarna fördes av Carianne

