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Dessutom deltog
Tomas Karlsson, AMA Jobbtorg
Anna-Karin Olin, Vårdcentralen i Vargön

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
Dagordningen följer nu teman/fokusområden utifrån Styrgruppens beslut.
2. Integration: Jessica Vacklid
Besöket av Jessica Vacklid skjuts upp. Det är viktigt att Kunskapsförbundet Väst representeras vid hennes presentation.
3. Integration: Deltagandeprojekt
Pål Castell från samhällsbyggnad har bjudit in till två möten
sedan förra ledningsgruppsmötet. Anne-Lie, Anne-Len och
Karin deltagit.
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Projektet handlar om att samla ideella krafter inom ett område
för att få dem att hitta samverkansmöjligheter. Medborgardialog och stöttning av positiv utveckling är en bärande tanke.
Forskare från Chalmers är inblandade.
Gråbo har arbetat med denna modell och information har getts
därifrån.
Om en ny medborgardialog skulle komma till stånd är det bra
om inbjudare inte är socialtjänst eller skola. Samhällsbyggnad,
kommunalråden och ABVB är förslag som kommer fram som
inbjudande parter.
Samhällsbyggnad sammankallar till vidare arbete.
4. Integration: Omtagsmöte Områdesutveckling Torpa
Anne-Len, Karin och Håkan träffas för nytt möte på tisdag.
Det kommer i nuläget inte att bli några förändringar när det
gäller Mötesplats Tärnan.
Viktiga frågor:
Hur ska vi använda de pengar som finns avsatta? Nås målgrupperna som vi tänkt oss från början? Hur kan vi jobba på
ett bättre sätt?
Mötesplats Tärnan besökt ibland av så många som 70 personer, och ibland är det väldigt få besökande.
Hjälpande händer når många barn.
Enkäten Hälsa på lika villkor kan användas för att se behov.
Lena L menar att Mötesplats Tärnan skulle kunna vara ett sätt
för Torpa vårdcentral att nå ut. De söker nå ut på alla möjliga
sätt, t ex genom somaliska föreningen.
Ali Omar har ”öppet hus” i kommunhusets entré. Frågorna där
gäller mest medborgarinformation.
5. Integration: Sommaraktiviteter
Ewa och Tomas informerar vad som händer i sommar för ungdomarna när det gäller jobb och aktiviteter. Målet är integration. Broschyrer om aktiviteter kommer imorgon att delas ut på
alla HVB-boenden. Tomas, Christer och Emelie Szögi har arbetat med detta.
Angående insatser för gruppen 6-12 år: se tidigare protokoll.
De olika insatserna tangerar varandra; de äldre ungdomarna
hjälper/leder de yngre barnen.
Sommarskola arrangeras av Välkomsten uppdelat i två etapper. Pernilla Bredberg organiserar detta.
Gymnasiet ordnar stödmatte, gäller alla gymnasieelever.
Föreningslivet är samverkanspart i insatserna.
ABVB ordnar fotbollsskola för 100 barn. Ytterligare 100 barn
ville vara med. ABVB ska försöka ordna en utökning så att alla
barn kan vara med.
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6. Integration: Det ensamkommande barnet
GR ordnar utbildning 5 oktober
7. Integration: Våldsbejakande extremism
Med dagordningen medskickades Socialstyrelsens rapport om
Våldsbejakande extremism.
Kompetenshöjande insatser behövs. Vi ska hantera frågan
inom de verksamheter och samverkansforum vi redan har.
Säkerhetssamordnarna bjuds in till kommande ledningsgrupp
Samverkan Vänersborg.
Rapporten sprids inom de olika enheterna.
8. Integration: Carl Pether Wirsén
Planering av fortbildningsdagarna 1-2 nov går framåt. När vi
börjar i höst kommer alla chefer anmodas att anmäla sin personal (exakt antal).
9. Integration: Kartläggningslistan över samverkansgrupper
uppdateras av Carianne fortlöpande. Läggs på vår hemsida
www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
10. Första linjen, Familjens Hus
Styrgruppen har begärt ytterligare utredning i frågan gällande
ekonomi. Lena Larsson och Anna-Karin Olin undrar vilka styrgruppens tankar är angående detta. Vårdcentralerna har inte
befogenhet att handskas med dessa summor. Torpa vårdcentral har äskat extra medel till utvecklingsarbete.
Styrgrupp anser att närområdesmedel ska användas till detta
ändamål.
Anne-Lie och Lars Ahngnell, BUP, har varit på koncernstabens informationsdag om regionens sociala investeringsfonder. Ny utlysningstid är i september. Anne-Lie föreslår att vi
söker medel för uppstart av Familjens Hus. Medel kan sökas
för insats i tre år. Ledningsgruppen beslutar att lämna in ansökan
Arbetsgrupp bildas för denna ansökan. Lena L är sammankallande:
Övriga: Lena L, Boel, Helena, Anne-Lie, Maria.
Anne-Len och Karin rapporterar dagens dialog i styrgruppen.
11. Ökad skolnärvaro
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha information om
vårt närvaroarbete. En dag är avsatt för information om skolavhopp och ökad skolnärvaro.
Eventuellt ska Kunskapsförbundet Väst vara med.
Anne-Lie och Carianne representerar Samverkan Vänersborg
vid denna kunskapsdag.

4

12. Övrigt
Traumamedveten omsorg
Projektidé har inkommit från Maria Holmbom.
Anne-Len och Karin bereder frågan.
Drogförebyggartjänsten
Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp är styrgrupp för det
drogförebyggande arbetet.
Nu saknas del av finansieringen för arbetet i dess nuvarande
form. Medel kommer från Kunskapsförbundet, BoU och Soc.
Karin har föreslagit att medel även ska komma från kommunstyrelseförvaltningen eftersom det är ett övergripande arbete.
Svar väntas från kommundirektören.
Tjänsten kommer i höst att övergå till kommunstyrelseförvaltningen.
Tjejjouren Väst
Anne-Lie delar ut planscher och visitkort. Finns fler att få hos
Anne-Lie.
Folkhälsomyndigheten
Ny rapport: Barn i familjer med missbruk, psykisk hälsa, våld
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/24115/barn-familjer-missbruk-psykisk-ohalsa-vald-16042-webb.pdf
Kaktusläger pågår nu. Kaktus är en gruppverksamhet för barn
och unga från hem med missbruk och/eller psykisk sjukdom.
13. Höstens mötestider
12 sep 9.30 -12.00
25 oktober 9.30-12.00
5 december 9.30-12.00

/Anteckningarna fördes av Carianne

