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1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
Dagordningen följer nu teman/fokusområden utifrån Styrgruppens beslut.
Dagens gäster José Hernandez, Stefan Karlsson och Tomas
Karlsson närvarar i början av mötet, men vi bestämmer att de
kommer åter vi nästa möte 15 juni eftersom dagens möte inte
är så välbesökt.
2. Föregående protokoll kommenteras
3. Integration
Områdesutveckling Torpa:
ett ”omtagsmöte” kommer att äga rum. Deltagare i mötet är
Anne-Len Kriewitz, Håkan Alfredsson och Karin Hallberg.
Både lednings- och styrgrupp vill ha rapport efter detta möte.
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Kartläggning av samverkansgrupper:
En kartläggning pågår kontinuerligt. Deltagare i ledningsgruppen har lämnat in vilka olika samverkansgrupper de känner till/deltar i och därefter har Carianne gjort en sammanställning.
Frågeställningar: Vilka grupper finns? Vem är sammankallande? Deltagare och verksamheter som ingår. Aktiviteter som
gruppen arbetar med/initierar.
Styrgruppen vill ta del av sammanställningen efter hand. Syftet är att ge varandra information om vilka grupper som finns
samt att undvika dubbeljobb.
I bilaga till dessa minnesanteckningar läggs kartläggningen
som den ser ut idag. Karin tar med materialet som delades ut
vid vårt möte till ”omtagsmötet” för Områdesutveckling Torpa.
Kunskapsförbundet Väst:
Camilla saknar en kanal där Kunskapsförbundet kan delta då
den regionala flyktingsituationen uppföljs. I Trollhättan deltar
Kunskapsförbundet i sådana kommunala träffar en gång i månaden.
På Birger Sjöbergsgymnasiet förväntas antalet elever i språkintroduktion öka från 28 elever nu till 280 elever nästa läsår.
Karin tar med sig denna fråga till kommundirektören. Ett förslag är att frågan kan samordnas vid förvaltningschefsmöten
då både kanslichef och utvecklingschef deltar.
4. Familjens Hus
En utredningsgrupp bestående av Boel Jansson, Lena Larsson, Lena Ericsson och Maria Tapper Andersson har berett
frågan vidare. Christer Glännestrand och Anne-Lie Lindgren
har även gjort en socioekonomisk skrivelse som ingår i utlåtandet. Båda ligger som bilaga till dessa minnesanteckningar.
Styrgruppen fick ta del av detta vid sitt förra möte, men vill ha
ytterligare fakta främst när det gäller regionens insats. Hur
skulle vårdcentralerna kunna bekosta sin del i ett Familjens
Hus? Vad görs på vårdcentralerna idag som skulle kunna flytttas med till Familjens Hus?
Karin kontaktar Lena Larsson för ytterligare beredning av
detta.
Christer och Anne-Lie gör en fördjupning av det de redan skrivit. Boel, Lena E och Maria tänker vidare hur den kommunala
delen ska kunna lösas.
Nästa styrgruppsmöte är 15 juni, och då förväntas en uppföljning av ovanstående.
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5. Mål och inriktningsdokument Norra Hälso- sjukvårdsnämnden 2017-19
Kenneth Borgmalm har gett oss ett underlag som troligtvis
kommer att antas i regionfullmäktige 31 maj. Nedan är exempel Kenneth anser vara extra viktiga för arbetet i Samverkan
Vänersborg.




Prioriterat mål: Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom ska förbättras
Fokusområde: Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa.
Uppdrag/aktiviteter:
Nämnden ska följa upp att VG Primärvård (vårdcentralerna) uppfyller sitt
uppdrag när det gäller psykisk ohälsa, och är första linjens vård både vad
gäller barn/unga, vuxna och äldre
Ökade/förändrade öppettider på ungdomsmottagningarna riktat mot kvällar
och helger, jämt fördelat över året.
Fokusområde: Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin
Uppdrag/aktiviteter: Nämnden ska följa upp att BUP verkställer sitt uppdrag
att vara konsultativt stöd till vårdgrannar och kommuner
Prioriterat mål: Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården
ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och
jämförelser
Fokusområde: Skapa ett sammanhållet vårdsystem
Uppdrag/aktiviteter: Nämnden ska arbeta för bättre utvecklad samverkan
främst med kommun, primärvård, men även med länssjukvård genom
Vårdsamverkan Fyrbodal och verka för att samarbetet utvecklas för äldre
sjuka personer, personer med behov av samordnad vård och omsorg, personer med psykisk sjukdom samt barn och unga
Prioriterat mål: Skillnader i livsvillkor och ohälsa ska minska
Fokusområde: Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv
Uppdrag/aktiviteter: Nämnden ska i folkhälsoråden arbeta för åtgärder som
fokuserar på goda livsvillkor och goda levnadsvanor. Särskilt fokus på fysisk aktivitet och hälsofrämjande insatser i tidig årder.
Nämnden ska arbeta för att dokumentet ”Samling för social hållbarhet o åtgärder för jämlik hälsa i hela Västra Götaland” används som verktyg för att
underlätta samverkan med syfte att uppnå social hållbarhet.
Nämnden ska arbeta för att insatser inom nämndens ansvarsområde bidrar till att öka andelen elever med fullföljda studier
Fokusområde: Barn och unga
Uppdrag/aktiviteter: Samarbete ska ske mellan skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, sjukvård, tandvård med flera för att stärka barn och
ungdomars förutsättningar för hälsa och samtidigt erbjuda generella hälsofrämjande insatser riktade till barn/ungdomar och deras vårdnadshavare.
Nämnden ska stödja processen i samverkan med kommunerna att data
från hälsosamtal inom elevhälsan samlas i en regiongemensam databas.
Kommentarer från Kenneth:
Ovanstående delar kommer att ha inverkan på vårt samverkansarbete.
I skrivningar från beställaren kan fokusområden spetsas till ytterligare.
Flera ”vid behov” har ändrats till ”ska”.
Statistik från hälsosamtalen ska in i en regiongemensam databas och på
sikt kan det bli fler områden i denna databas.
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6. Kommunalt aktivitetsansvar
En revision har skett av PWC. Karin och Ewa återkommer
med information när den slutgiltiga revisionsrapporten kommer. Det kommer att bli ett tydligt dokument över vad vi behöver förbättra.
7. Skolnärvaro
Arbetsgruppen när det gäller långvarig skolfrånvaro sammankallas till möte 21 juni 15-16.30 på Elevhälsans kontor (obs ej i
sammansträdesrummet)
8. Tider för hösten
12 sep kl 9.30 – 12.00
25 okt kl 9.30 – 12.00
5 dec kl 9.30 – 12.00
9. Föräldrastöd
Anne-Lie rapporterar från arbetsgruppens möte. Styrgruppen
har gett ett fortsatt uppdrag att se över hur det generella föräldrastödet ska se ut till hösten. Föräldrastöd för nyanlända/föräldrar med annan etnisk bakgrund bör finnas.
En träff med Birgitta Kimber kommer att planeras. Eventuellt
skulle arbetet kunna kopplas till Områdesutveckling Torpa. Ett
problem är ansvarsbiten kring vem som ska utföra föräldrastödet. Det riktade stödet ligger under IFO Råd och stöd. Vissa
delar av det generella kan ligga inom Kultur och fritid. Strategisk diskussion kring detta fortsätter i höst. Samråd ska ske
med förskolechefer och rektorer.
Anne-Lie kommer att göra en omvärldsanalys.

/Anteckningarna fördes av Carianne

