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1. Föregående protokoll.
Genomgång. Läggs till handlingarna med nedanstående kommentar
och förtydligande.
Kommentar från förra protokollet:
Nu är beslut fattat om att det drogförebyggande arbetet är överflyttat
till Kommunstyrelseförvaltningen fr o m årsskiftet. Avtal skrivet mellan
Barn- och utbildning, Socialförv, Kunskapsförbundet Väst, Kultur och
fritid, Kommunstyrelseförv.
Sara Gunnarsson har idag haft en dragning i ledningsgruppen om
drogsituationen utifrån CAN:s enkät samt om vilka aktiviteter som genomförts och planeras framåt.
Styrgruppen önskar att Sara kommer på nästa styrgruppsmöte.
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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2. Integration:
Områdesutveckling Torpa
Grannskapsforum har genomförts sammankallat av samhällsbyggnadsförvaltningen. Anne-Len och Karin deltog. Föreningar och organisationer som verkar i Torpaområdet var inbjudna. 19 olika verksamheter deltog på sammankomsten och planerna är att gå vidare
med ett möte där de boende bjuds in i jan – feb. Tanken är att använda de föreningar som redan finns i området. Support Group från
Restad Gård deltog som inspiratörer.
Håkan rapporterar från sin verksamhet att det är ett möte 10 jan med
syfte att lösa lokalproblem för ungdomsverksamhet i närheten av
sportcentrum.
Timjanhuset fortsätter sin verksamhet även efter nyår. Utvärdering visar att denna mötesplats är välbesökt och dessutom når grupper
som tidigare inte nåtts av aktivitetsutbudet.
3. Första linjen, Familjens Hus
Vid de dialogmöten som genomförts av Rådet för hälsa och social
hållbarhet har flera nämnder prioriterat fortsatt arbete med Familjens
hus. Frågan togs även upp då HSNN besökte kommunen.
Idag träffas berörda chefer för att diskutera vidare hur igångsättande
ska kunna ske. Ledningsgruppen har beslutat att inte vänta beslut
om medel från regionen. Ungdomsmottagningen har redan tillsatt 0,5
kurator som kan arbeta extra med första linjen för ungdomar.
4. Ökad skolnärvaro
Angående samverkan mellan Kunskapsförbundet Väst och Kommunalt aktivitetsansvar: Skriftligt avtal är på gång.
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).
Thomas Karlsson, AMA, deltar för Vänersborgs del i ett nationellt
nätverk tillsammans med representanter från nio andra kommuner.
16 januari kommer representanter från denna statliga delegation hit
för en work-shop-dag/studiebesöksdag. Thomas sammankallar till
denna dag.
Beslut:
Från styrgruppen inbjuds direktionen från KFV (Maud Bengtsson och
Kenneth Borgmalm), socialnämndsordf (Peter Trollgärde) och Bouordf (Mats Andersson). Dessutom kommer Anne-Len och Karin att
delta.
Fullföljda studier
Regionutvecklingsnämnden har beslutat att Sociala investeringsmedel ska beviljas temat Fullföljda studier. Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp har inför ansökan meddelat att vi deltar i arbetet via Vårdsamverkan Fyrbodal Barn och unga. Nu återstår att se hur vi blir involverade i detta projekt. Information väntas.

3

5. Ungas psykiska hälsa
Kommunal handlingsplan för att förebygga suicid behövs. Ledningsgruppen har bjudit in Lars Paulsson från folkhälsokommittén för att få
del av riktlinjer.
Barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Nytt fokusområde inom temat Ungas psykiska hälsa.
Uppdrag är på gång med fokus kartläggning.
Nyckelord från diskussionen: Vad fungerar bra/dåligt?, vad säger de
som arbetar närmast barnen?, systemnivå och barnnivå, likvärdighet,
kompetens, inkludering.
Arbetet bör utgå från Västbus. Carianne är utsedd att driva processen utifrån ett uppdrag som formuleras av Lena Ericsson, Peter
Martinsson och Camilla Kauffeldt (eller annan repr från KFV).
Livsresa
Fortbildningssatsningen går vidare. Kan följas på www.vanersborg.se/livsresa där även sammanfattningar och utvärderingar
finns.
Värdegrundsarbete
Diskussion kring vilka kriterier som ska finnas för att få föreningsbidrag.

6. Samverkansforum kommun - region
Karin berättar om ny organisation för närsjukvårdsmöten. Följande
fyra möten gäller för Vänersborg:
 Sammansatta vård- och omsorgsbehov
 Psykiatri, missbruk, beroende
 Samverkan Vänersborg
 Lokal Västbusgrupp
Den lokala Västbusgruppen i Vänersborg är tänkt att övergå till Samverkan Vänersborg.
7. Möten för 2017
30 jan
13.15 – 16.00
27 mars
9.30 – 12.00
15 maj
13.15 – 16.00
11 sep
9.30 -12.00
6 nov
13.15 – 16.00
15 dec
9.30 -16.00

Anteckningarna fördes av Carianne (som även tackar för fin blomma
och choklad! Uppskattat!)

