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Föregående mötesprotokoll
Första linjen- elevhälsoundersökning pågår under v.17
Prestationer 2013: finns en arbetsgrupps som har ett första möte i början av maj.
DrogförebyggartjänstenSara Gunnarsson är anställd utav socialförvaltningen men med ett uppdrag om att samverka
med andra verksamheter t ex. BUP och Ungdomsmottagning.
Lägesrapport – Psynk
-Rapport från lokalt temamöte inom Skolresultat och psykisk hälsa.
19 april träffades den lokala temagruppen för att planera och strukturera det arbete som pågår
inom detta tema. Förbättringsområdena inom temat Skolresultat och psykisk hälsa är:
-Skolnärvaro
-Gränslös matematik
-Tema Tärnan
-Kul, kultur, lärande, utveckling
-Tidiga insatser

Den 19 juni kommer alla projektansvariga och deltagare i arbetsgrupperna att kallas till ett
planeringsmöte för det fortsatta arbetet.
Lokala Psynk-dagar
Det kommer in en del förfrågningar om att representanter från projektet ska komma och
berätta om Psynk-projektet men framför allt om Skolnärvaroarbetet. Jessica föreslår att istället
för att åka runt till olika kommuner ska vi erbjuda intresserade att komma till Vänersborg. Vi
erbjuder några datum då vi informerar om projektet.
Nyhetsbrev
Jessica har gjort ett nyhetsbrevet ”På gång i Psynk-projektet Vänersborg” Tanken är att detta
ska produceras i den mån vi har något publikt som vi kan informera om. Troligtvis kommer
det att komma ut några gånger per halvår.
Kommande utbildningar och arrangemang
Jessica informerar om vilka arrangemang som är på gång inom Psynk-projektet. Eftersom
dessa arrangemang är gratis behövs det rutiner för vilka som får åka och hur deltagarna ska
anmäla sig. Se bifogat förslag.
De kommande arrangemangen finns på hemsidan www.vanersborg.se/psynk samt i
nyhetsbrevet.
Seminariedagen 29 maj ”En resa genom barns utveckling”
Inbjudan har nu gått ut till politiker och tjänstemän som arbetar med barn och unga. Inbjudan
och hela programmet samt anmälan finns på www.vanersborg.se/psynk under aktuellt. Sista
datum är 17 maj. Först till kvarn.
Ekonomi/kostnader
Jessica informerar om vilka kostnader som temat Skolresultat och psykisk hälsa bekostar. Se
bifogat dokument.
Kostnaderna inom modellområdet diskuteras. Jessica kommer att ha ett möte med Mariette
den 26 april för att gå igenom hur utfallet ser ut.

Förra styrgruppsmötet
Kent informerar om förra styrgruppsmötet den 27 mars. Se bifogade anteckningar. En
synpunkt som kom upp var på vilket sätt medborgarna har möjlighet att påverka i Samverkan
Vänersborg.
Ledningsgruppen diskuterade då medborgar/brukardialog. Sten informerar om att några var i
väg på en studieresa till Birmingham för att se hur man där jobbar med dessa frågor. En
önskan är att några deltagare från den resa kan komma och berätta om denna studieresa.

Information - VästBus
- Regionala Västbus-gruppen.
SIP-arna: Hur samordnas SIP-arna i Vänersborg?
Lena informerar om att en person projektanställs för att ansvara för SIP-arbetet.
Regionen har skickat in en förhandsrapport för att få ett besked om detta är tillräckligt.
Det har anställts en administratör för att stötta VästBus styrgruppen på 50%. VästKom och
VGR finansierar.
Lokala Västbus-gruppen har ansökt om medel för fortsatt arbete. Detta har blivit beviljat.
Gerd informerar om konferensen
Barn i samhällsvård - Regional konferens i Göteborg 27 maj 2013 om skolgång och hälsa för
barn i samhällsvård. Se bifogat dokument.
-Delregionala VästBus-gruppen
Vad behöver VGR och Fyrbodal ange för utvecklingsområden kopplat till SKL. Se över i en
handlingsplan som kan resultera i samverkan ur ett VästBus-perspektiv. Konkretiseras lokalt
hur man tänker kring barns psykiska hälsa. Tre eller fyra gemensamma områdens som ska
utvecklas.
VästBus hemsida kommer att ses över och uppdateras.
Anna informerar om att habiliteringen i Mariedal kommer att flytta in i Vänerparken vid
Vårdcentralen.

Ungdomsmottagningen
En utredning har gjorts kring Ungdomsmottagningen i Vänersborg. Utredningen har gjorts
utav studenter på Högskolan Väst.
Kent, Sture och Håkan träffas och diskuterar det fortsatta arbetet kring
ungdomsmottagningen. Björn, Maria och Lena kommer att involveras för fortsatt arbete.
Målgruppen för ungdomsmottagningen är högstadiet och gymnasiet. Kommunen har ansvar
för sina ungdomar oavsett ålder och oavsett om det är Kunskapsförbundet.
Internationella projekt
Boel informerar om att förskolechefer har ansökt om att delta i EU-projekt kring ” Livslångt
lärande” och ”Hållbar utveckling”. Parter i EU-projeket är bla Malta.
Nätverksträff – Socioekonomi
Anneli informerar om Skandia för livets nätverksträff kring socioekonomi. För att knyta ihop
arbetet som görs på Skandia för livet med SKLs Psynk kom Ing-Marie Wieselgren dit och
föreläste. Hon refererade även till en forskning som pågår men inte är helt klar
"Effektutvärdering av universella insatser kring föräldrastöd". Där tittar de på vad kostar de
olika insatser och är deras hälsoeffekter värda den kostnaden. I de flesta program är kostnaden
ca 2 tkr/barn och hälsoeffekter går att påvisa. Det man ser är att för varje satsad krona får man
tillbaka två! Men forskningen är inte klar ännu så vi får vänta med att ta detta för en hel
sanning.
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