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Dessutom deltog
Stefan Karlsson, AMA
Tomas Karlsson, AMA

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Integration: Presentation av verksamheten inom AMA
Stöd för hälsa
Stefan Karlsson föredrar beskrivning av verksamheten, se här nedan två bilder och mer i bildspel som bifogas minnesanteckningarna.
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3. Integration:
Sommaren 2016
Rapport från aktiviteter som ägt rum under sommaren. Styrgruppen har fått en mer detaljerad dragning.
Mestadels har arbetet fungerat mycket bra, och antalet aktiviteter
och delaktiga barn och unga har aldrig varit större. De missar
som varit har rört kommunikation och missförstånd. Informationen
på www.ungivbg.se har fungerat bra.
Beslut: Ledningsgruppen ger i uppdrag till chefer närmast verksamheterna att göra en gemensam sammanställning/utvärdering.
Förvaltningschefer ger kommunikatörerna i uppdrag att sammanställa information till allmänheten.
4. Integration:
Omtagsmöte Områdesutveckling Torpa
Håkan, Anne-Len och Karin har träffats för omtag. Strukturen i arbetet får inte bli ett hinder, arbetet ska förenklas och följa linjeorganisationen.
Eventuellt kan vi bjuda in Pål Castell till något kommande ledningsgruppsmöte angående hans arbete i området. Detta finns
beskrivet i tidigare minnesanteckningar.
Ekonomi: Medlen för Områdesutveckling Torpa ligger hos Barnoch utbildning och är fördelade från Rådet för hälsa och social
hållbarhet enligt nedanstående
Biblioteket/Mötesplats Tärnan
100 000kr
Hjälpande Händer
100 000kr
VHC/IFK
40 000kr
Fotboll (VFK?)
25 000kr
El Sistema
50 000kr
Mötesplats Torpaskolans aula
100 000kr
5. Integration:
Språkintroduktion Kunskapsförbundet Väst
300 elever i Vänersborg och 250 i Trollhättan. Ensamkommande
ungdomar samt asylsökande som kommit med sina familjer. Camilla berättar att det är problem med busskorten; man kan inte få
busskort utan de fyra sista siffrorna.
Kunskapsförbundet försöker hitta nya vägar, bl a snabbspår inom
SFI och vidareutveckling av yrkesutbildningar. Ökat samarbete
med vuxenutbildningen. SFI kommer att öka med ca 500 elever
inom det kommande året.
Beslut: Karin tar med sig fråga till KDL om att jobba på nytt sätt i
samverkan mellan kommun och Kunskapsförbund.
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6. Första linjen, Familjens Hus:
Lena L deltog på styrgruppen för Samverkan Vänersborg angående regionens insats i ett eventuellt Familjens Hus. Lena har
även ställt frågan skriftligt till Kenneth Borgmalm som inte var
med på det aktuella styrgruppsmötet.
Anne-Lie och Lena L har skickat in en ansökan från regionens sociala investeringsmedel gällande vårt arbete i ett Familjens Hus.
Ansökan kommer att kompletteras ytterligare.
Det är viktigt för medarbetarna på familjecentralen att få besked
om hur verksamheten kommer att se ut framöver.
Arbetsgruppen jobbar vidare med frågan (Boel, Lena L, Lena E,
Anne-Lie, Maria TA). Anne-Lie skickar ut den inlämnade an-

sökan.
Helena berättar om att hon ansökt om medel utlysta till ungdomsmottagningarna. Medlen gäller riktade insatser mot psykisk
ohälsa. Ansökan gäller en halvtids kurator kopplad till Familjens
hus.
7. Konferens:
Karin informerar om Samverkanskonferens i Trollhättan 7 oktober. Tema: Förhindra att unga återfaller i, eller hamnar i kriminalitet. Undertemat är barnperspektivet.
Carianne skickar ut sep inbjudan till alla.
8. Ökad skolnärvaro
Rapport från möte på Högskolan Väst.
Lena E och Carianne deltog på möte om regionens sociala investeringsmedel. Under paraplyet Fullföljda studier finns möjlighet
att söka medel tillsammans med Vårdsamverkan Fyrbodal.
Inom ramen för Västra Götalandsregionens (VGR) sociala investeringsmedel har Fyrbodal utsetts som pilotområde. Ledningsgruppen barn och unga (inom Vårdsamverkan) har ställt sig positiva till att dessa medel skall falla inom ramen för Vårdsamverkan
Fyrbodal, barn och unga som har i sitt uppdrag att arbeta förebyggande och främjande i barn och unga frågor i kommun och region.
Huvudstrategin i arbetet ska vara att
1. Utgå från pågående utvecklingsprocesser (lyfta fram och förstärka)
Inte skapa nya strukturer, utgå från befintlig organisering och
struktur.
2. Process för att identifiera nyckelområden och prioritera bland
dessa
3. Förstärka inom nyckelområden
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att vi ska anmäla intresse av att
delta i detta arbete.
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Karin meddelar Sandra Sundblad detta.
9. Ökad skolnärvaro:
PWC-rapporten har nu kommit. Samverkansavtal behövs mellan
Kunskapsförbundet Väst och Socialförvaltningens AMA. Det kommunala aktivitetsansvaret får en mer formaliserad roll.
10. Ungas psykiska hälsa:
Suicidprevention.
Imorgon deltar Yvonne Midshult och Carianne i en konferens där programmet YAM (Youth aware of Mental Health) presenteras.
Rapport vid nästa möte.
Då rapporterar även Anne-Lie och Lena L om möte som ägt rum med
Anna Johnander, socialtjänsten. Handlingsplan mot suicid behöver
upprättas där alla åldrar benämns.
11. Övriga frågor:
Anne-Lie berättar om lyckade ungdagar för åk 9. Utvärdering kommer att ske i fokusgrupper

/Anteckningarna fördes av Carianne

