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§ 37

Dnr

Mötets öppnande och inledning
Socialnämndens ordförande Lennart Niklasson hälsar välkommen till det
gemensamma mötet för barn- och ungdomsnämnden, gymnasie-nämnden
och socialnämnden.
Niklasson presenterar därefter följande förslag till gemensamt mål för
barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden.
”Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt
samordna stöd och stimulans till varje individ. Syftet är att stärka den
enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en
god livskvalitet.”
Barn- och ungdomschef Karl-Johan Höjer redogör därefter för den
samverkan mellan de tre nämnderna som inletts tidigare. En arbets-grupp
med representanter för respektive förvaltningar har tillsatts för att arbeta
fram ett gemensamma mål för de tre nämnderna.
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§ 38

Dnr

Resurser på bas- och specialistnivå inom barn- och
ungdomsvård
Socialchef Sture Johansson informerar om tillgängliga resurser på
basnivå för åldersgruppen 0-20 år.
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§ 39
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Samverkansorganisation och samverkansprojekt
Stödenhetschef Sven-Erik Sjöberg informerar om
- uppdraget att ”Förebygga och beivra icke önskvärt beteende för
ungdomar”.
- ungdomsmottagningen och samverkan med mottagningen.
- bedömning och betyg, som är ett projekt inom grundskolan.
- familjeförskolan Sirius.
Sektionschef Johan Lund informerar om
- verksamheten vid Plantaget och s k sjusamtal.
- socialnämnden har sökt bidrag till drogrådgivare från Länsstyrelsen.
- stöd till unga brottsoffer i form av fältsekreterare samt att
socialnämnden enligt lag är skyldig att bedriva medling mellan
brottsoffer och förövare.
- ungdomscoacher, socialpedagoger och fältsekreterare, vilka finns
stationerade på Plantaget.
Rektor Kenth Gustafsson informerar om
- rutiner vid avstängning av elever i gymnasieskolan.
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§ 40

Dnr

Fördjupad information om vissa samverkansprojekt/
arbetssätt
Tomas Karlsson informerar om Ungdomscentrat. Vid Ungdomscentrat
sker samverkan med arbetsförmedling, barn- och ungdomsförvaltningen
och socialförvaltning. Vid Ungdomscentrat bedrivs Ungdomsslussen,
som är ett projekt mellan Arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen för ungdomar med försörjningsstöd.
Tomas Karlsson informerar om Usam-gruppen, som är en grupp
sammansatt av representanter från gymnasieskolan, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och socialförvaltningen, för att följa upp ungdomar för
att ingen ska behöva hamna mellan olika myndigheter.
Kenth Gustafsson och Tomas Karlsson informerar om det kommunala
uppföljningsansvaret. I samband uppföljningen måste det finnas någon
konkret sysselsättning att erbjuda ungdomar som inte studerar eller
arbetar betonas det.
Johan Lund informerar om familjecentralen Sirius, som är ett
samverkansprojekt mellan barn- och ungdomsförvaltningen och
socialförvaltningen. Verksamheten har utvärderats och redovisas i en
rapport, vilken Johan Lund kort informerar om.
Sven-Erik Sjöberg informerar om Vita Villan, som är en resursskola. En
utredning har gjorts av verksamheten vid Vita Villan.
Avslutningsvis informerar Sven-Erik Sjöberg om det förslag till yttrande
på en motion om förebyggande föräldrautbildning som
Sonja Nyström och Sven-Erik Sjöberg har tagit fram.
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§ 41
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Förslag till gemensam målskrivning i Mål- och resursplan
2008-2010
Utifrån det redovisade förslaget till gemensam målskrivning för barnoch ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden frågar
socialnämndens ordförande Lennart Niklasson om respektive nämnd
ställer sig bakom förslaget.

Gymnasienämndens beslut

Gymnasienämnden ställer sig bakom det redovisade förslaget till
gemensam målskrivning i Mål- och resursplan 2008-2010 enligt följande
lydelse.
”Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt
samordna stöd och stimulans till varje individ. Syftet är att stärka den
enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en
god livskvalitet.”
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