Jessica Lindskog Sultan
Processledare

Minnesanteckningar Samverkan Vänersborg –
Ledningsgruppsmöte 131002
Deltagare: Sture Johansson, Maria Tapper Andersson, Anne-Lie Lindgren,
Lena Ericsson, Ewa Ferm, Boel Jansson, Sten Nilsson, Anna Kågesson,
Björn Hartelius, Madeleine Garwi, Kent Javette, Jessica Lindskog Sultan
RA-plan 2012-2015
Alla ansvariga skickar revideringar till Jessica som i sin tur skickar vidare
till Madeleine som sammanställer.
Bostadsområdet-Torpa
Då temat Gemensam ledning och styrning kommer att integreras i de andra
temana föreslår styrgruppen i Samverkan Vänersborg att utveckla bostadsområdet Torpa som ett fokusområde där ledning och styrning får en central
roll. SKL är intresserade och kommer att förstärka med finansiering i form
av en halvtidstjänst.
Projektet Bostadsområdet Torpa har satt upp följande inriktningsmål med
utsedda ansvariga.
*Yttre miljö
*Fritids/sysselsättning/arbete
*Lag/ordning
*Språk/kultur/kommunikation
Ett långsiktigt fem-års projekt.
Upprätta en projektbeskrivning: Samla in data, uppgifter, mm som ska
skickas till SKL.
Den 1 oktober arrangerades en dialog med de boende i området, aktörer, och
andra intressenter.
Ca 150 personer deltog.
Förbättringsområden som diskuterades var:
Trivsel, Trygghet, Aktiviteter, Delaktighet.
Det var ett mycket bra möte och många engagerade. Bra och positivt. Både
män, kvinnor och barn deltog. Dock inte så många ungdomar.
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Det finns mycket som man kan göra redan nu men i stort sätt startar själva
projektet februari/mars 2014.
Tankar och idéer ska lämnas in till Madeleine.
Restad Gård- Asylboende för 600 st
Skolan kommer att bli berörd
30% är barn
Går inte att planera eftersom man i nuläget inte vet vilka åldrar som kommer. En struktur och organisation behöver upprättas.
Aktuellt i Psynk-projektet!
Gemensam ledning och styrning som enskilt tema kommer att avslutas
och Jessica deltar på processledarträffen den 23 oktober.
Det bestäms att den 16-17 förslås det att Gotlands samverkans organisation
kommer till Vänerbsorg. Jessica kontaktar Anna Derwinger på Gotland för
att kolla av detta datum.

Skolresultat och psykisk hälsa
Inom fokusområdet Tema Tärnan kommer elevhälsan att göra en informationsfilm om hur ett hälsobesök går till. Filmen riktar sig i första hand till
nyanlända men den kan användas för andra målgrupper.
Jessica var på processledarträff den 23-24 sep. Henrik Dalin, höll en mycket
intressant presentation om en metod kring analys/kvalitetssystem som man
använt sig utav i Landskrona och Helsingborg. Bakgrunden är att man implementerat metoden på de skolor där barn i riskgrupper befinner sig. Metode n används för att kunna sätta in rätt stöd och insatser utifrån barnens
skolresultat.
Metoden har stöd utav ett digitalt verktyg, Digilys där testresultat matas in på
individen och resultatet kommer ut i färgskalor. Utifrån analysmetoden och
färgskalorna sätter man in resurser där det behövs.
Under dagarna presenterade varje kommun/landsting vad som var på gång
inom respektive område.
Hampus Allestrand, jurist och Sofie Bergendahl, koordinator informerade
aktuellt från kansliet.
Kommande utbildningar och konferenser
Den 28 oktober anordnas en informationsträff ang. Chase. Det föreslås att
Anna Kågesson, Amanda Christiansdotter, Madelene Garwi, Yvonne Midshult, Sonja Dahlqvist deltar på denna.
Den 25 oktober arrangeras en webkonferens med fokus på de olika lagarna
som reglerar med att förbättra den psykiska hälsan hos barn och ungdomar.
Den 12 november arrangeras konferensen ”Hur förbättrar vi barns psykiska
hälsa och vinner ekonomiskt”. Se bifogat dokument. Meddela Jessica om
deltagande.
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Anne-lie och Ewa informerar om inspirationskonferensen den 6 nov ”Samling för social hållbarhet” i Göteborg. Alla anmäler sig själva men meddela
deltagande till Jessica för samordning.
Första linjen
Under vecka 43 kommer alla verksamheter som ingår i Första linjen i Vänersborg att delta i en ny mätning. Syftet med mätningen som går i linje med
SKL är att kartlägga vilken verksamhet som barn och unga vänder sig till vid
lindrig psykisk ohälsa.
Sture, Kent, Lena och Maria har haft möte ang Första linjen i Vänersborg.
Lena, Maria tillsammans med Gerd sammanställer ett förslag på hur Första
linjen kan se ut i Vänersborg.
På mötet diskuterades det dessutom att se över och uppdatera pyramidverktyget.
Nästa möte som denna grupp träffas är den 7 nov.
Hälsopolitiska rådet, synkronisering i Samverkan Vänersborg
Fyra inriktningar Delaktighet, inflytande i samverkan
Trygga och goda levnadsvillkor
Goda levnadsvanor
Psykisk hälsa
Målgrupper:
Barn och ungdomar
Unga vuxna
Arbetsför ålder
Äldre
Diskussion kring områden som ska ingå förs. Målen ska vara hälsofrämjande.
2013 års områden markerade med grönt diskuteras.
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Aktivitet/program
1.Fallprevention för äldre
2.Våld i nära relation
3.Anhörigstöd
4.Fortbildning Barnahusen
5.Stöd i föräldraskap
6. Våld i nära relationer
7. Drogförebyggande
8.Projekt samlevnad
9. Projekt omsorgsmässa
10. Projekt ”körkort för kognitivt
stöd”
11. Projekt ”Förebyggande
problemskapande situationer”
12 Psynkprojekt – processledare
13. Ungsidan
14. Ungdagarna
15. Ungdomsråd
16. Gröna skolgårdar
17. Unga vuxnas hälsa
18. Tillgänglighetsprojekt
Summa

Förslag till
budget
150 Tkr
150 Tkr
175Tkr
15 Tkr
50 Tkr
60 Tkr
225 Tkr
300 Tkr
60 Tkr
100 Tkr

Kommentar
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Omsorg om funktionshindrade
Omsorg om funktionshindrade

Soc
Soc
Soc
Soc
Soc/BUN
Soc/BUN/Gy
Soc/BUN/Gy
Soc/BUN/Gy
Soc/BUN/Gy
Soc/BUN/Gy

300 Tkr Omsorg om funktionshindrade
Soc/BUN/Gy
125 Tkr Soc/BUN/Gy
50
50
50
50
100
150

Soc/BUN/Gy
BUN
MoH/SB/BUN
BUN/Soc/Gy
BUN/Soc/Gy

1245 Tkr

Skuggat, prioriterat för 2013
2013‐10‐10

Det beslutas att ett möte om Hälsopolitiska rådets inriktningar 2014 ska hållas den 28 okt kl. 15.00 Sal: 373
Samverkan Vänersborg bjuder in ledningsgrupperna i Soc, BoU samt deltagare från Samhällsbyggnad och Miljö-Hälsa till detta möte för diskussion.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, processledare

