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Inledning Samverkan Vänersborg
Lennart Niklasson inleder och hälsar välkommen till en ny mandatperiod.
Han hälsar särskilt välkommen till nya deltagare. Lennart berättar inledande
om bakgrunden till Samverkan Vänersborg och vikten av att ta del av samverkan mellan berörda nämnder, direktion och VGR. Nytt utöver nya
deltagare är att Kultur- och fritidsnämnden finns representerad i
styrgruppen.
Kent informerar om tjänsteförändringar. Jessica Lindskog kommer att
avsluta sin tjänst som processledare på Barn och utbildningsförvaltningen.
Carianne Lundvall Karlsson, bitr.elevhälsochef kommer att fortsättningsvis
vara sammankallade till styr- och ledningsgruppen i Samverkan Vänersborg.
Kent presenterade Samverkan Vänersborg och berättade om bakgrunden,
samverkansstrukturen och förbättringsområdena.
Jessica informerar om Psynk-projektet och delar ut slutrapporten. Rapporten
kommer att delas ut till Kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnungdom@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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På hemsidan www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
finns information om Samverkan Vänersborg och förbättringsområdena som
tagits fram.
Ing-Marie Wieselgrens lyckönskningar för det fortsatta arbetet visas och
finns på länk att ta del av. Även denna länk finns på hemsidan.

Samverkan Vänersborg
Styrgruppen ger FC-gruppen i uppdrag om att upprätta en beskrivning av
Samverkan Vänersborg som en samverkansstruktur inklusive kommunikationsplan och uppföljningsplan och att belysa samverkan i förhållande till
andra samverkansstrukturer som Hälsopolitiska rådet.

Samverkans avtal
Styrgruppen fattar beslut om att ge FC-gruppen ett uppdrag om att i dialog
med Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet Väst, Hälsosjukvårdsnämnden Norra och NU-styrelsen ta fram ett underlag för att
upprätta en överenskommelse mellan parter i Samverkan Vänersborg.

Projektet Områdesutveckling. Torpa
Kent presenterar projektet Områdesutveckling. Torpa. Bakgrund, projektorganisation och pågående aktiviteter. Genom Psynk-projektet har SKL stöttat
projektet med stöd av Health Navigator.
En enkät som VGR, Folkhälsomyndigheten och SCB genomför ”Hälsa på
lika villkor” kommer att lämnas ut till slumpmässigt utvalda personer inom
Vänersborgs kommun. Enkäten delas ut till 1600 personer i Vänersborg.
Inom Torpaområdet görs en totalundersökning för att få en nulägesbild att
utgå från under kommande års arbete. Åldersspannet för enkäten är 16-84
år. Enkäten finns översatt till andra språk.
Nuläge: Ett nytt omtag behöver göras.
En områdeskoordinator som samordnar projektet och som finns på plats
kommer att anställas under förutsättning att finansiering finns. En ansökan
till SKL kommer att lämnas in då det finns medel att söka för år 2015.
Beslut: Styrgruppen beslutar att alla berörda nämnder delfinansierar tjänsten
som områdeskoordinator.

Gemensam Samverkansdag - Konferens
En gemensam samverkanskonferens ska arrangeras i slutet av
september/oktober 2015 kring temat forskning – barn och unga (psykisk
hälsa) Den beredande gruppen (Lennart, Kent, Karin och Carianne) får i
uppdrag att planera dagen.
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Dialogdag/Workshop planeras tillsammans med ledningsgrupp och styrgrupp.
Den 9-10 juni planeras att arrangera en dialogdag/workshopdag tillsammans
med ledningsgruppen och styrgruppen. Hur går vi vidare? Var står vi nu?
Vilka förbättringsområden behövs? Uppföljning av de 34 förbättringsområden. Vilka ska prioriteras?

Slutkonferensen Psynk-projektet
Den 17-18 feb arrangerade Psynk-projektet den nationella
avslutningskonferensen. 15 personer från Vänersborg deltog. Konferensen
var en bra sammanfattning av Psynk-projektet. De olika temana
presenterades bl a i små korta filmer. Psynk-projektet avslutades 2014 men
satsningar kommer att göras under resterande 10 mån under 2015. Info om
fortsättning finns på hemsidan: www.uppdragpsykiskhalsa.se

Familjecentralen
Kent och Karin har haft möte med Lena Larsson,verksamhetschef på Torpa
VC. Familjecentralens avtal är förlängt. Cheferna för de berörda verksamheterna har fått i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan.

Mötestider
18 maj Beredande grupp kl.13-15
25 maj Styrgruppsmöte kl.13-16 rum 225 Kommunhuset
9-10 juni dialog/workshop Ledningsgruppen och Styrgruppen kl.12 den
9 juni till kl.12 den 10 juni.

Antecknat Jessica Lindskog, processledare Samverkan Vänersborg

