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Föredragande under punkt 3 var Carina Augustsson och Yvonne Midshult.

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
Prioritering inom dagordningen genomförs.
2. Föregående protokoll gås igenom
3. Rapport om Familjecentralen och Familjens hus
Carina Augustsson, utvecklingsledare inom Socialtjänsten,
och Yvonne Midshult, processledare elevhälsa/socialtjänst,
ger en delrapport avseende Familjecentralen Sirius samt tankar kring Familjens Hus Barnhälsan. Detta utifrån det uppdrag
som ledningsgruppen beslutade om vid förra mötet 16 sep.
Uppdraget gäller barn 0-12 år.
Se utförligare genomgång i bifogat bildspel. Obs att bildspelet
är ett arbetsmaterial.
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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Samordnad Individuell Plan, SIP, blir ett starkt instrument i arbetet på Barnhälsan.
Kommentarer: Det är viktigt att utgå från det vi har idag. Vad
är det vi vill förändra? Problembeskrivning behövs.
Vilka är dessa barns behov? En samverkan mellan de olika
verksamheterna behövs.
Barn och ungas psykiska hälsa är fortfarande ett prioriterat
område inom folkhälsoarbetet. Detta styrker tanken kring en
barnhälsa. Den generella nivån är viktig i sammanhanget.
Beslut:
Rapporten ”Familjecentralen Sirius” och tankar kring Familjens
Hus Barnhälsan ska presenteras för Styrgruppen Samverkan
Vänersborg vid möte 16 nov. Beslut inför nytt avtal måste fatttas.
Arbetet med Familjens Hus Barnhälsan ska fortgå och ska
presenteras vidare i ledningsgruppen.
4. Anmälningsrutiner
Nytt förslag till rutiner för Anmälan till socialtjänsten enligt 14
kap 1 § SoL föreligger. Förslaget skickades till ledningsgruppen i kallelsen till mötet.
Beslut: Förslaget antas. Alla verksamheter kan nu implementera rutinerna.
5. Vårdsamverkan Barn och unga
En samordnare är anställd inom Vårdsamverkan Fyrbodal.
6. Reflektion kring den tragiska händelsen i Trollhättan
Kent ger en eloge till dem som medverkat i krisarbetet.
Dialog kring vår egen beredskap.
7. Hur är läget vid Sirius?
Uppföljningsärende.
Christer lämnar en nulägesrapport så långt han känner till. Läget verkar ha lugnat ner sig. Ungdomscoach och polarna har
gjort extra insatser.
8. www.samordnarenmotextremism.se
Anne-Lie tipsar om hemsida från Nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism.
9. Nyanlända
Maria informerar om dagsläget och om vilka planer som finns
för att lösa situationen. Läget är mycket svårt för alla verksamheter.
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10. Hälsa på lika villkor
Regionen har utfört en stor undersökning. Vi har även valt att
göra en totalundersökning på Torpaområdet. Analys av enkätsvaren är påbörjad. Ansvariga för detta är Anne-Lie Lindgren,
Madelene Garwi och P-O Rasmussen.
Vi beslutar att göra en workshop kring Hälsa på lika villkor vid
nästa ledningsgruppsmöte 9 dec. Vi förlänger då mötet till kl.
17.00.
11. Psykisk (o)hälsamässan i Stockholm 3-4 feb 2016
Vi beslutar att ledningsgruppen ska ha möjlighet att delta under mässan. Ekonomi för detta finns inom ram för Hälsopolitiska rådet. Anne-Lie ansvarar för anmälningar. Obs Kort anmälningstid för att vi ska kunna få rabatter.
Carianne skickar ut information. Om inte alla platser (20 st)
går åt för ledningsgruppen lämnas resterande platser till styrgruppen.
Varje förvaltning får bekosta resa och hotell.
12. Områdesutveckling Torpa
Områdeskoordinator behövs. Detta tas upp på nästa möte
igen. Karin och Kent samråder kring hur denna fråga ska lösas.
Vid nästa möte redogör Thomas Karlsson (AMA Jobbtorg) och
Christer Glännestrand för hur verksamheten ser ut just nu.
Christer berättar redan nu om en omorganisation som kommer
att ske fr o m årsskiftet.
13. Mötestider för våren
20 jan
2 mars
13 april
11 maj
15 juni

Lokal: K-huset, 212. Lokalbyte kan bli aktuellt.
Lokal: Lindgårdens konf rum
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Alltid tiden 13.15 – 16.00
14. Drogtestning av elever
Maria kollar upp vad som gäller och återkommer i frågan.
15. www.ungivbg.se
Uppmaning: Alla verksamheter uppdaterar sina uppgifter på
sidan. Kontaktperson är Mattias Fredén: mattias.freden@vanersborg.se
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16. Barn med funktionsnedsättning på Restad Gård
Christer och Peter kommer att samråda kring detta. Christer
informerar Peter om tillgänglighetsprojektet.
17. Utvecklingsområde
Denna punkt är ett stående inslag i dagordningen. Möjlighet
finns här att diskutera avvikelser verksamheterna emellan.

Till kommande möte har vi sparat
- Aktivitetsplan; uppföljningar

Anteckningarna fördes av Carianne

