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Mötesinnehåll:
 Föregående protokoll
 Processledare
Styrgruppen presenteras och Jessica Lindskog Sultan hälsas
välkomnas som ny processledare.


Temat Gemensam ledning och styrning ( se bilaga)
Sture och Kent presenterar ett förslag till organisation inom temat
Ledning och styrning. Gemensam ledning och styrning handlar om
hur vi samverkar och samarbetar med Regionen på bästa sätt. Nuvarande tre-nämndsgrupp ska den upphöra eller finnas parallellt till ny
organisation?
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Ordförande önskar en mer detaljerad presentation av olika förslag av
ledning och styrningsorganisationer. Dels den nuvarande trenämndsorganisationen och dels det nya förslaget.
Den nuvarande organisationen ska gälla tills vidare.
Diskussion kring ledning och styrning.
Det är viktigt att formalisera de olika mötena och dokumentera mötesform, syfte, mål och frågeställningar som ska tas upp inom respetive mötesforum.
Styrgruppen formulerar önskemål till temaledarna från SKL, vad de
vill hjälp med tex mätetal, formalisering av avd de olika mötesforumen är till för, mötesformer.
För att konkretisera arbetet ska Kent och Sture upprättar en
projektplan och redovisar för styrgruppen.
Den 4 oktober kommer 11 personer från styrgruppen att åka till
Stockholm för en workshop angående Gemensam ledning och styrning. Där kommer man att få redovisa hur styrgruppen arbetar och
vilka problem man behöver lösa. Förhoppningsvis leder denna dag
till att vi får nya idéer kring hur vi kan lägga upp arbetet. Därefter tas
ett förslag fram hur styrgruppen tycker att samverkansformerna ska
se ut.

 Temat Skolresultat och psykisk hälsa
Det är fler deltagande kommuner numera. Vänersborg, Eksjö, Olofström, Östersund och Regionförbundet Örebro.
Psynk handlar bl a om att fortsätta arbetet med Ökad skolnärvaro
och då insatser även för de yngre barnen från förskolan och i F-6.
Ute i organisationerna finns arbetsgrupper där Psynk kan vara ett
stöd till arbetsgrupperna. Detta arbete är väl förankrat i alla led , från
förvaltning till politiker.
Styrgruppen önskar fler informationsdagar ( ex sådan som varit på
Quality Hotell)
6-7 maj är det Skolriksdagen. Vänersborg har blivit tillfrågad om att
hålla ett seminarium ang. Ökad skolnärvaro.Det beslutas att Vänersborg kommer att genomföra detta.
Den 25 sep är det ett seminarium med rubriken Att utveckla elevhälsa. Lena Ericsson från Vänersborg kommer att delta.
10 oktober Samverkansstudiedagen. 10 deltagare från Vänersborg.
Anmälan görs till Anne-Len.
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Tanken är att olika yrkesgrupper ex rektorer, elevhälsa och politiker
träffas och utbyter erfarenheter, tankar och idéer med varandra från
olika verksamheter och kommuner.
Information om berättartävlingen Tonårstankar finns ute på skolorna. 10 ungdomar från varje Psynkområde bjuds in till Stockholm 12
nov ”Unga + beslutsfattare = sant” I samband med denna dag är det
prisutdelning i berättartävlingen.

 Första linjen
Den 17 oktober är det en träff i Stockholm gällande temat Första linjen. Vänersborg deltar inom Psynkprojektet på grön nivå när det
gäller första linjen och får inte lika mycket stöd som på de andra temana. För närvarande är det fullsatt till denna träff men Vänersborg
står på kö.

 Prestation 2012
Carianne informerar om Prestation 2012 som bygger på den överenskommelse mellan staten och SKL om ”stöd till riktade insatser
inom området psykisk ohälsa 2012. Inom detta arbete finns det medel att ta del utav.
Kent och Sture får i uppdrag att söka dessa medel. Carianne kan vara
behjälplig.
Läs mer på www.skl.se/psykiskhalsa

 Nästa styrgruppsmöte
Nästa styrgruppsmöte är den 6 nov.
Anteckningar gjorda av Jessica Lindskog Sultan

