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Minnesanteckningar 2016-03-02
Ledningsgrupp Samverkan Vänersborg
_____________________________________________________________
Närvarande
Karin Hallberg
x
Anne-Len Kriewitz
x
Maria Tapper Andersson
x
Peter Martinsson
Ewa Ferm Björklund
Boel Jansson
x
Lena Ericsson
x
Christer Glännestrand
x
Camilla Kauffeldt (ersättare Maria Hildefors) x
Lars Ahngnell
Theresia Jöngren
Annika Svensson
Lena Larsson
Helena Tjerneng
Sigrid Nilsson
Anne-Lie Lindgren
x
Carianne Lundvall Karlsson
x

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Föregående protokoll gås igenom
3. Reflektion från Psykisk (o)hälsamässan
En specifik lunchträff har ägt rum för dem som varit i Stockholm. Syftet var att dra lärdomar och planera vidare utifrån det
vi tagit del av. Skriftlig sammanställning finns över synpunkter
som framkommit efter mässan.
Under dagens ledningsgruppsmöte färgar mässan flera av de
frågor som kom upp, vilket märks senare i minnesanteckningarna.
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Beslut:
Carianne ges i uppdrag att boka föreläsaren Carl Pether
Wirsén för två likadana kompetensutvecklingsdagar.
Carl-Pether har föreslagit vissa datum i september, men
dessa datum passar inte oss. Nytt förslag på datum är 1-2
nov.
Andra föreläsare som kan bli aktuella för kompetensutveck lingsdagar hos oss är Lars Lindsjö och Ulf Lidman.
4. Rapport från Styrgruppen
Styrgruppen har haft en Styrgruppsdag innehållande både visions- och strukturfrågor samt ett ordinarie styrgruppsmöte.
Beslutade fokusområden:
 Integration (*mötet ungdomar emellan *skolan och lärandet *hur möter vi ungdomarna och deras drömmar
*Områdesutveckling Torpa)
 Första linjen, Familjens Hus (Hur kan vi får mer verkstad kring första linjen-arbetet?)
 Skolnärvaro (kommunalt aktivitetsansvar, Drop-outs)
 Ungas psykiska hälsa (självskadebeteende)
Ledningsgruppens möten kommer hädanefter att lägga tematiskt fokus på dessa fyra punkter.
Familjens Hus
Förslag 1 (se tidigare utskickat material, fråga Carianne
om du inte har kvar)

Styrgruppen önskar upplägg enligt förslag 1 och vill ha tydlig utredning kring vad det skulle kosta.
Utredningsgrupp beslutas av ledningsgruppen:
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Maria Tapper Andersson, Lena Larsson, Lena Ericsson,
Boel Jansson.
Föräldrastöd
Styrgruppen har fått redovisning av pågående föräldrastöd
och önskar en omstart. Tidigare fattade beslut gäller.
Beslut i ledningsgruppen:
En arbetsgrupp bildas kring föräldrastödet. I den ingår
Anne-Lie Lindgren, Johan Lundh, Peter Martinsson (eller
någon annan av Peter utsedd från OoF), Lena E, Eva
Carlsson, Christer Glännestrand.
Maria Hildefors kollar om Kunskapsförbundet ska delta.
Maria Tapper Andersson kollar om Yvonne Midshult kan
delta.
Rektorer bör delges tankar efter hand. Skolorna blir ofta inblandade och då behöver de vara med i tänket.
Vid första mötet bjuds Lena Larsson in. Hon är representant för vårdcentralerna när det gäller barn och unga.
Anne-Lie är sammankallande.
Hälsa på lika villkor
Hur ska enkätmaterialet användas vidare?
Det hela bör tas en gång till i styrgruppen. Det känns nu
som att det bara är kommunens representanter som står
bakom, och undersökningen görs av Vg-regionen. Fortsatt
diskussion förs kring: Det här har vi sett och därför är det
klokt att göra så här.
Anne-Lie tar även upp frågan i Rådet för hälsa och social
hållbarhet.
5. Internationell samordning, Jessica Vacklid, KS-förvaltningen
Jessica berättar om pengar som finns att söka för integrationsarbetet. Hennes fokus i dragningen är kompetensutveckling.
Jessicas bildspel biläggs anteckningarna.
Hon kan även vara behjälplig i verksamheterna om vi funderar
på att söka medel. Det interna behovet är i fokus när projektidé snickras fram.
6. Drogförebyggande arbete
Vi går igenom utskickat material kring årshjul, budget och arbetets struktur.
Karin och Maria tar med sig frågor om budgeten tillbaka. Önskat är ett ökat fokus kring cannabis. Samordning kring de generella insatserna för ungdomarna behövs. Integrationsfrågan
bör även vara fokus i detta arbete, utifrån det vi tidigare satt
som fokusområde. Rökning behöver vara ett extra fokusområde för de nyanlända.
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Sara har skickat med förslag på arbetsgrupp. I ledningsgruppen beslutas om följande representation:
Mattias Fredén och Peter Landin från Kultur- och fritid
Gunnel Patriksson, Elevhälsan grundskolan
Tina Andersson, Elevhälsan KFV
Jo-Anna Kriström, BoU (Pia Hellåker är hennes chef, vi kan ej
kolla om hon kan vara med)
Fältare (är på gång att anställas, ska representeras i denna
arbetsgrupp)
7. Första linjen
Lena E har meddelat SKL att vi önskar vara en pilotkommun
när det gäller arbete med Förstärkt elevhälsa. Lena har inte
fått svar ännu.
8. Översyn av ungdomsaktiviteter
Christer och Anne-Lie har fått i uppdrag att se över ungdomsverksamheter. Vilka samverkansaktiviteter finns och hur samordnas allt.
Utkast från deras arbete biläggs anteckningarna.
9. LUPP
Christer berättar att LUPP (Lokal utvärdering av ungdomspolitiken) kommer att göra igen. Gäller åk 8 och åk 2 på gymnasiet. LUPP är en bra utgångspunkt för ungdomsinflytandet.
LUPP kan också användas som underlag för politiker och
tjänstemän vid beslutsfattande. Utvecklingskontoret är med i
arbetet tillsammans med Kultur- och fritid, Kunskapsförbundet,
Socialförvaltningen, Barn- och utbildning.
10. Sommaraktiviteter mm
Pengar finns att rekvirera före 1 juni. 800 000 kr. Vi beslutar
att Christer ska hämta hem dessa medel.
Det ska vara gratis att utnyttja dessa sommaraktiviteter, och
fokus ligger på integration.
Det finns också tankar om mentorsprogram för äldre
gymnasieelever. Christer och Maria H tänker vidare kring
detta.
Ewa Ferm Björklund har ett uppdrag som rör sommarskola för
ensamkommande unga.
Christer informerar om övriga nyheter angående öppettider
mm. Se bilagan angående ungdomsaktiviteter.
Hur sker fortsatt bemanning av Mötesplats Tärnan? Karin tar
med sig frågan till Ewa Ferm Björklund.
/Anteckningarna fördes av Carianne

