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Andreas Hjertén från vg-regionens koncernkontor deltog under punkt 9.

1. Föregående protokoll
Inget att invända. Läggs till handlingarna.
Ann-Brith ställer uppföljningsfråga om gymnasieelevers schema. Johan förtydligar.
2. Första linjen, Familjens Hus
Arbetsgrupp planerar vidare kring de extra folkhälsomedlen.
3. Sociala investeringsmedel regionen
Utlysning av medel (Spår 1) finns. Informationsträff om dessa medel
äger rum i Vårgårda 7 juni. Mats Andersson och Carianne kan delta
på denna träff för att skaffa mer information. I inbjudan till träffen står
uttryckligen att regionen måste vara aktiv och hålla i ansökan. Carianne undersöker återigen om någon från regionen kan åka med.
4. Ungas psykiska hälsa
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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Handlingsplan mot suicid. Arbetsgrupp är bildad och har haft sin
första träff.
Uppdrag: Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn och
unga med neuropsykiatriska svårigheter.
Delrapport lämnas av Carianne på ledningsgrupp 30 maj. Uppföljs i
höst. Särskild ledningsgrupp finns för arbetet. Enkäter/intervjuer har
genomförts med de flesta verksamheter som har med barn och unga
att göra. Vid nästa styrgruppsmöte redovisas delrapporten.
I samband med denna punkt diskuterades nuvarande upplägg av
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
5. Integration
Rapport från Forum Torpa.
Mycket engagemang finns. Det har varit svårt att få med de boende
på möten. På Tärnan finns nu Mötesplats Tärnan, läxhjälp och
Språkvänsprojektet som aktiva delar.
Fritidsgården Torpagården startar inom kort.
Föräldrastöd kommer att ordnas av Tärnanskolan.
Välkomsten har startat föräldrastöd tillsammans med socialförvaltningen.
Support Group har föräldrastödsarbete på Restad Gård.
Inom idrottsrörelsen har flera klubbar fått ledare med mångkulturell
kompetens; detta gäller bl a boxningsklubben och simklubben. Dessa
klubbar har ökat sitt medlemsantal avsevärt.
Till de flesta aktiviteterna har det varit svårt att få flickor aktiva. Styrgruppen trycker på behovet av att utbilda tjejer med ickenordisk bakgrund till fritidsledare och andra närliggande yrken.
6. Ökad skolnärvaro
Inom grundskolan och gymnasieskolan pågår arbetet oförtrutet när
det gäller skolnärvaron. Behov av nya infallsvinklar diskuteras kontinuerligt, och nya satsningar är på gång. Arbetsgrupp finns för synkronisering av arbetet. Där ingår KS, Kunskapsförbundet Väst, Ung resurs, grundskolans elevhälsa, BUP, socialförvaltning.
Debattartikel i SvD där repr från Vänersborg varit aktiva:
https://www.svd.se/staten-bor-ha-battre-koll-pa-franvaron-i-skolan
Täby kommun har varit här på studiebesök.
Malmö stad har bjudit in Kunskapsförbundet Väst för information om
Vänersborgs närvaroarbete.
Erfarenhetsutbyte har ägt rum med Helsingborg och Ystad.
7. Västbus
Information har inkommit från delregionala ledningsgruppen för Västbus inom Vårdsamverkan Fyrbodal. Informationen är undertecknad
av Maria Kullander, ordförande för delregional ledningsgrupp för
Västbus tillika IFO-chef i Uddevalla.
Informationen biläggs dessa minnesanteckningar i bilaga.
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Styrgruppen uttrycker viss farhåga kring vad som sägs i informationen. Kommer Västbusarbetet gällande t ex avvikelser att fungera?
Vem bevakar Västbusavtalets lydelser?
Carianne får i uppdrag att tillsammans med Karin Hallberg framföra
dessa farhågor från Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp.
8. Rundvandring på skolan
Vi tackar Johan för en väldigt trevlig information och rundvandring på
Birger Sjöbergsgymnasiet.
9. Ungdomsmottagningens samverkansavtal
Andreas Hjertén från vg-regionens koncernkontor informerar om nya
tankar i förslag till samverkansavtal mellan kommunerna och HSNN.
Det gamla avtalet har varit förlängt under 2017, men nu ska det tecknas ett nytt inför 2018. Ett nytt inriktningsdokument har varit på remiss i alla kommuner. Vänersborgs socialförvaltning har svarat på remissen, så även Kunskapsförbundet Väst.
Avtalsförslaget innebär en ny reglering mellan kommun och region
samt nya tankar kring huvudmannaskap och nivåer för de olika ungdomsmottagningarna i regionen.
Ungdomsmottagningarna är ett gemensamt ansvar för region och
kommun. I det nya förslaget till samverkansavtal föreslås det ekonomiska ansvaret delas lika mellan kommun och region. Resursen behöver inte vara endast ekonomisk; den kan handla om personell resurs, samverkan, lokaler, administration etc.
Synpunkter finns när det gäller ungdomsmottagningens öppettider.
Kvällstid kan inte anses vara när mottagningen är öppen till 16.30.
En annan fråga är hur man kan nå ut till ungdomarnas arenor. Tankar finns att jobba mer med digitala arenor i virtuella miljöer.
Utöver det remissvar som redan är inskickat från oss vill Andreas
Hjertén ha en återkoppling via mail eller telefonsamtal.
Karin och Anne-Len ombedes ta denna kontakt.
10. Sommaraktiviteter för barn och unga
Styrgruppen vill att Carianne gör en lista över kända sommaraktiviteter. Utskickas separat.
11. Busskort för ungdomar
Förslag har kommit fram i styrgruppen rörande fria busskort över
sommaren. Vi har sett att detta genomförts i Göteborg.
Peter har kollat upp frågan och han har inte sett att medel skulle finnas centralt för detta.
Frågan tas upp vid höstens första styrgruppsmöte (11 sep). Förvaltningschefer ges då i uppdrag att räkna på kostnader. Önskvärt är att
vi kommer fram till en flernämndslösning.
Anteckningarna fördes av Carianne

