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Dagens möte är ett förlängt styrgruppsmöte med syftet att hinna föra dialog kring
mål, struktur, fokusområden mm.
Ann-Britth Fröjd är ordf eftersom ordinarie ord Peter Trollgärde är sjuk.

1. Föregående protokoll
Inget att invända. Läggs till handlingarna.
2. Koppling till Vårdsamverkan Fyrbodal och funktionen
som närsjukvårdsgrupp
Karin Hallberg föredrar hur organisationen för Vårdsamverkan Fyrbodal ser ut.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnutbildning@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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Översikt över nuvarande organisation:

Det finns 15 närsjukvårdsgrupper; Fyrbodals kommuner plus Lilla
Edet. Beredningsgruppen Psykiatri, missbruk och beroende tar även
upp frågor som rör unga, t ex missbruksfrågor.
Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp är närsjukvårdsgrupp för Vänersborg. Våra protokoll läggs på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida.
Våra närsjukvårdsgrupper är:
 Sammansatta vård- och omsorgsbehov
 Psykiatri, missbruk, beroende
 Samverkan Vänersborg inklusive lokal Västbusgrupp
Från årsskiftet kommer Ledningsgrupp Barn och unga och Ledningsgrupp Vuxna att slås ihop. Styrgruppen uttrycker farhågor om att
barn- och ungafrågorna kommer att få minskat utrymme med denna
organisation. Karin bevakar frågan genom socialchefsnätverket.

3. Samverkan Vänersborg och Rådet för hälsa och social
hållbarhet
Samverkan Vänersborg är till viss del utförare av Rådets intentioner.
Folkhälsofrågorna ska stämma överens med det som beslutats i
Samverkan Vänersborg.
Rådet kan ge ”smörjmedel” och Samverkan Vänersborg kan ”göra
verkstad”.
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Regionen har nu en stor satsning när det gäller Fullföljda studier, och
Rådet för hälsa och social hållbarhet följer den linjen när det gäller insatser.
Budget: En viss del av nämndernas budget skulle kunna avsättas till
en budget för Samverkan Vänersborg. Inget beslut fattades kring
detta vid dagens möte.
KS får insyn i frågorna via kommunalråd och kommundirektör.
4. Samverkan
Carianne Lundvall Karlsson sammanfattar vår samverkansstruktur
och vad man ska tänka på i fortsatt arbete.
Samverkan är en färskvara som kräver ständigt systematiskt arbete.
Alla aktörer måste ”få sitt” ur samverkan. Detta är viktigt för att kunna
bibehålla engagemanget. Samverkansgrupper måste tänka ut vad
som verkligen behövs och vilken väg som ska användas för att
komma framåt.

Genomgång av de olika nivåerna i våra grupper gjordes. Inga nya
beslut om organisation fattades.
Bildspel med mer information om strukturen biläggs anteckningarna.
5. Mål och syfte för arbetet i Samverkan Vänersborg
Beslut om ny mål- och syftesformulering:
Mål: Fullföljda studier
Syfte: Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter
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ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga
att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.
Förvaltningschefer/förbundsdirektör ansvarar för att detta mål kommer med i kommande Mål- och resursplan. Nu finns Samverkan Vänersborgs mål bara nämnt inom Barn- och utbildningsnämnden.
Regionen har redan Fullföljda studier som beslutat mål.
6. Fokusområden
Under denna punkt hade mötesdeltagarna möjlighet att ta del av
olika rapporter och väggtidningar kring våra tidigare beslutade fokusområden:
* Första linjen, Familjens Hus * Ungas psykiska hälsa * Integration
* Ökad skolnärvaro.
Rapporter och bildspel biläggs dessa mötesanteckningar.
Dialog fördes i bikupeform och storgrupp kring uppdatering av fokusområden. Variabler som togs med i beräkningen var synkning av de
målområden som redan finns inom region, kommun och kunskapsförbund. Beslutet fattades också utifrån läget i de fokusområdet som
tidigare varit aktuella. Det gäller att vara uthållig för bestående resultat för våra barn och unga.
Beslutade fokusområden utifrån det övergripande målet Fullföljda
studier:





Fullföljda studier, ökad skolnärvaro
Integration och social inkludering
Första linjen
Barn och ungas psykiska hälsa

Vid Folkhälsoforum 17 nov meddelas ovanstående fokusområden
som beslutats gälla för Samverkan Vänersborgs arbete.
Representanter för Folkhälsokommittén bjuds in till nästa
styrgruppsmöte 15 dec kl 9.30 – 12.00. Detta för att vårt arbete ska
synkroniseras på ett bra sätt. Kontakt med Folkhälsokommittén tas
via folkhälsosamordnare Anne-Lie Lindgren.
7. Övriga frågor
Busskort
Uppföljningsfråga. Nästa år (2018 – 2020) blir det fria bussresor på
sommarlovet för åk 6 t o m åk 2 på gymnasiet. Vi avvaktar information om detta. Eventuellt måste beslut fattas om förstärkning av medel.
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Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn och unga
med neuropsykiatriska svårigheter.
Uppdrag avslutat. Hur gå vidare? Carianne kallar samman speciell
styrgrupp för ändamålet.
Läget vid Idrottscentrum
Bråk och stök, även vid fritidsgården Torpagården och på skolan.
Hur kan vi arbeta förebyggande och inte mest genom att öka väktartiderna?
Säkerhetssamordnarna har gjort en akutplan som innefattar väktare.
Det har även varit möten i förebyggande syfte. Nytt möte är planerat
där Kultur och fritid möter föreningslivet. Även skolan bör bjudas in till
samverkansmöte. Alla aktörer måste vara med, även samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisationen av vaktmästarna är inte optimal i
detta läge; ungdomarna måste vara trygga med att de känner dem
som arbetar i Idrottshuset.
Tas med till ledningsgruppen 4 dec. Förvaltningschefer förbereder
frågan. Ett forum där det direkta arbetet planeras behövs.
Återrapport vid styrgruppsmöte 15 dec.
Psykisk (o)hälsamässan i Stockholm 7-8 feb
Finns det intresse av att delta? Varje nämnd bekostar sin personal.
10 nov är det sista dagen för anmälan till lägre pris.
Anteckningarna fördes av Carianne

