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1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Integration:
Lägesrapport från olika verksamheter
Omtag gällande Områdesutveckling Torpa. Träff har ägt rum med
Support Group från Restad Gård. Skulle frivilligorganisationerna
kunna göra mer insatser på Torpaområdet? Många av dem som
tidigare bott på Restad Gård bor nu i Torpaområdet och i Centrum. En del har fått hit sina familjer.
Samarbetet med Support Group kan tänkas samman med Pål
Castells arbete som tidigare beskrivits på Samverkan Vänersborgs möten.
Planeringsmöte är bokat till 28 nov. Då bjuds frivilligorganisationer in. Samplanering sker då. Därefter kommer ett stort möte
med boenden i området att äga rum. Detta blir förhoppningsvis ett
sätt att engagera personer som bott länge i Sverige. Alla aktuella
språkgrupper ska vara representerade.
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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Folkhälsosamordnarens roll detta möte är viktig.
Syftet med mötet är inte att hjälpa, utan att lyfta de krafter och resurser som finns.
Kursdag med Carl Pether Wirsén 1 resp 2 nov.
Platser finns kvar. Många aktörer är representerade i anmälningarna.
Projekt
Elisabeth Johannesson Larsson är anställd som flyktingguide fr o
m 1 jan 2017. Ulrika Gardtman är projektägare. Flera frivilliga
verksamheter är inblandade i projektet.
Länsstyrelsen har avslutat sin krisorganisation kring integration
Ungdomsmottagningen träffar grupper från Välkomsten. Grupperna är uppdelade i tjejer resp killar.
Barnkonferens 2016
17-18 nov. Tema: Hederproblematik barn 0-18 år, fokus könsstympning och tvångsgifte.
Kultur och fritid
Alexander Mayborn är anställd på heltid som integrationssamordnare för föreningslivet. Samverkan sker mellan SISU och Västergötlands idrottsförbund.
Diskussion: Hur förhåller vi oss till föreningar som inte har samma
värdegrund som den våra verksamheter vilar på? Vi behöver mer
kunskap. Politiken bör diskutera denna fråga vidare.
Integrationspolicy
Jessica Vacklids arbete med integrationspolicy fortskrider.
Camilla berättar om Trollhättans motsvarande policy.
3. Första linjen, Familjens Hus
Ungdomsmottagningen har fått statliga medel för samverkan med
socialtjänst och elevhälsa. Helena har en kuratorstjänst utannonserad.
Beslut: Helena, Lena E och Maria tänker vidare kring samverkan.
Lena Larsson har inte fått svar av politikerna kring frågan om ytterligare medel för ett familjens hus. Medel finns redan utlagda på
vårdcentralerna och det bör ske en samordning.
Beslut: Projektplan görs för Familjens hus och arbetet kan på så
sätt komma igång. I arbetsgrupp för detta ingår Boel, Lena E,
Lena L, Anne-Lie, Maria, Helena.
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Samverkan Vänersborg står för projektupplägg. Möjlig finansiär är
Rådet för hälsa och social hållbarhet (samverkan mellan region
och kommun).
4. Ökad skolnärvaro (kommunalt aktivitetsansvar, Drop-outs)
Arbetsgrupp finns där närvaroarbetet synkroniseras. Ingår i arbetsgruppen gör Kunskapsförbundet Väst, folkhälsa, grundskolans elevhälsa, AMA, BUP, Socialtjänst.
Camilla berättar om implementering gällande närvaroarbetet.
Imorgon äger ett referensgruppsmöte rum där alla Kunskapsförbundets skolor är med.
UVAS
Unga som varken studerar eller arbetar. Bilaga med mer information är utskickad innan mötet.
Tio kommuner ingår i ett nätverk. I vår kommer ett kommunbesök
att göras hos oss. Ewa Ferm Björklund vill att Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp ska vara delaktiga i detta kommunbesök. Innehållet kommer bl a att vara goda arbetssätt, erfarenhetsutbyte,
ett ärendes väg genom systemet, ungas berättelser.
Revisionsrapport när det gäller Kommunalt aktivitetsansvar är
klar och förmedlad. 2015 års insatser är granskade. Det finns
muntliga avtal som fungerar bra, men nu behövs ett skriftligt avtal
mellan Kunskapsförbundet Väst och socialförvaltningen. Utvärdering bör ske vilka insatser som fungerat väl.
Kunskapsförbundet Väst ska bistå med information så att socialförvaltningen ska kunna göra sitt uppdrag kring KAA så bra som
möjligt.
5. Ungas psykiska hälsa
Suicidprevention
Yvonne Midshult och Carianne har varit på en halvdag om suicidprevention. Varje kommun bör ha en handlingsplan för att förebygga suicid. Lars Paulsson från Folkhälsokommitténs sekretariat
kan vara behjälplig i framtagandet av en sådan plan. Goda exempel finns, bl a från Åmåls kommun.
Beslut. Vi bjuder in Lars till ett kommande möte.
Barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
Styrgruppen beslutade vid sitt förra möte att Barn och unga med
neuropsykiatriska diagnoser ska vara ett nytt tema för arbetet
inom fokusområdet Ungas psykiska hälsa.
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Förslag på upplägg:
Inventering om vad som görs. Vilka metoder? Hur många barn
inom olika åldersspann? Organisation?
Hur ser samverkan ut? (Skola, IFO, OoF, BUP)
Samverkan specifikt mellan grundskola och Kunskapsförbundet
Väst.
NP-teamets insatser. Hur ser de ut?
Samverkan med brukarorganisationer?
Beslut: Verksamhetschefer bildar arbetsgrupp. Anne-Len tar upp
på grundskolans ledningsgrupp vilka som kan utses därifrån och
återkommer till övriga.
Traumabearbetning barn och unga
BUP tar emot och gör en bedömning. Det finns en arbetsgrupp
inom BUP som arbetar speciellt med frågan. Gruppen leds av
Mareen Promnitz.
Theresia visar en bra sammanställning som används inom BUP.
Kan laddas ner här: http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/valfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/ensamkommandebarnochungdomarpsykiskhalsaochtraumasymptom.5.1d4b901414507a228c0da9.html

Vårdcentral och ungdomsmottagning tar också emot dessa patienter. En medicinsk bedömning bör alltid göras.

6. Övriga frågor
Ungivbg.se
Ungsidan som togs fram i modellområdesprojektet sköts av Matttias Fredén. Skicka in uppdateringar till
mattias.freden@vanersborg.se
Det är höga besökssiffror på sidan, uppföljs kontinuerligt. Speciellt populära delar är Råd och stöd, evenemang, inför gymnasievalet.
Problem: Ägarsamråd behövs för att få beslut om finansiering.
Kunskapsförbundet Väst har inte deltagit i finansiering sedan förbundet bildades.
Avtal behövs. Beslut finns genom Samverkan Vänersborg, men
inte sedan Kunskapsförbundet bildades.
Beslut: Christer gör avtalsunderlag. Varje verksamhet tar med sig
frågan.
Tas upp i nästa styrgrupp.
Kommentar: Svårigheter finns kring beslut som fattas i Samverkan Vänersborg. Vi behöver bli bättre på tydlighet.
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7. Nya tider för sammanträden
Bokas vid nästa möte.

Bilaga:
Anne-Lie skickar med denna bild över hälsans bestämmningsfaktorer.

Anteckningarna fördes av Carianne

