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Carianne Lundvall Karlsson
Samordnare Samverkan Vänersborg

Minnesanteckningar 2017-05-30
Ledningsgrupp Samverkan Vänersborg
_____________________________________________________________
Närvarande
Karin Hallberg
Anne-Len Kriewitz
Maria Tapper Andersson
Peter Martinsson
Ewa Ferm Björklund
Boel Jansson
Lena Ericsson
Christer Glännestrand
Camilla Kauffeldt
Theresia Jöngren
Eva-Marie Nylander
Lena Larsson
Helena Tjerneng
Sigrid Nilsson
Anne-Lie Lindgren
Ann Nyqvist
Carianne Lundvall Karlsson
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Närvarande utöver ord ledamöter:
Tomas Granat och Yvonne Åsberg och Marie Olander deltog under punkt 2.
Yvonne Midshult deltog under punkt 2 och 3.
Martin Lindquist deltog under punkt 3.

1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
2. Ungas psykiska hälsa:
Uppdrag Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn
och unga med neuropsykiatriska svårigheter
Carianne har fått ett uppdrag gällande kartläggning kring vad som
görs för dessa barn och unga och deras vårdnadshavare. Uppdraget faller inom ramen för fokusområdet Ungas psykiska hälsa.
En delrapport avges vid dagens möte. Yvonne Midshult och Marie
Olander har varit behjälpliga i arbetet.
Se uppdrag, delrapport och analys i skrift och bildspel bilagda till
minnesanteckningarna.
Särskild ledningsgrupp är utsedd för arbetet. Denna grupp träffas
i september för beslut om hur arbetet ska fortsätta.
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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Stort fokus bör, enligt vad som framkommit i uppdraget hittills,
läggas på att skapa allians med vårdnadshavare samt att fortbilda
personal i frågor som rör målgruppen. Fortbildningen bör nivågrupperas; olika personalkategorier behöver olika delar.
3. Ungas psykiska hälsa:
Föräldrastöd
Yvonne Midshult presenterar en rapport om föräldrastöd. Kartläggningen innehåller vad som görs nu och tankar om fortsatt arbete. Rapporten läggs i bilaga till minnesanteckningarna.
Det universella stödet är det som behöver utvecklas mest som
det ser ut i kartläggningen. Kravspecifikationer behövs som stöd
till dem som ska hålla i programmen. Extra fokus behövs kring
samordnarskap och handledarskap.
Anne-Lie är sammankallande i arbetsgrupp som arbetar med föräldrastödsfrågorna. Hon efterfrågar ett tydligt uppdrag utöver det
beslut som redan tidigare kommit från politiken. I arbetsgruppen
ingår Pernilla Bredberg, Martin Lindquist, Yvonne Midshult, Helen
Svensson, Christer Glännestrand, Lena Larsson.
Beslut: Karin och Carianne utarbetar ett uppdrag till Anne-Lie och
föräldrastödsgruppen.
4. Ungas psykiska hälsa:
Samordning Kaktus
Ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg är styrgrupp för det
drogförebyggande arbetet. Tjänsten drogförebyggande samordnare ligger nu sedan nyår under Kommunstyrelseförvaltningen.
Behov finns av samordning av Kaktusarbetet.
Beslut: Drogförebyggande samordnare är samordnare för Kaktusarbetet. Karin för vidare frågan till kommundirektören.
5. Struktur Samverkan Vänersborg
Ovanstående fråga gör återigen tydligt att KS bör inlemmas i
strukturen för Samverkan Vänersborg. Karin och Anne-Len tar
upp detta med kommundirektören.
6. Västbus:
Bokslut.
Maria TA föredrar samarbetsbokslutet. Biläggs minnesanteckningarna. Maria ansvarar för dokumenthantering.
Avvikelsehantering.
Fyra avvikelser har inkommit. Dessa fördelas under mötet. Ansvarig i varje ärende återkopplar till den som anmält avvikelsen.
Carianne tar upp två ärenden som inkommit per mail. Båda gäller
samarbetet mellan elevhälsan och regionen. BUP skickar svar till
skolorna med begäran om basutredning trots att inte ärendet anses vara skolrelaterat. Ungdomar kommer inte intill samtalsstöd
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inom primärvården och köerna till BUP är väldigt långa. Ungdomsmottagningen har märkt samma trend.
Risken är att barn och unga ramlar mellan stolarna och familjer
får ingen hjälp inom en rimlig tid. Skolans elevhälsa känner sig
ansvariga för ett hållande av ärenden som de inte har mandat att
arbeta med.
Beslut: Lena samråder vidare med Theresia. Carianne återkopplar till berörd vårdcentral.
Frågan tas upp vid nästa träff då HSNN träffar kommunföreträdare.
Avvikelsehanteringsblankett enligt HSL kan användas. Tommy
Carlgren kan kontaktas vid behov av en sådan blankett.
7. Ungdomsmottagning 2016
Helena föredrag lägesrapport över Vänersborgs ungdomsmottagnings arbete år 2016. Rapport och bildspel biläggs minnesanteckningarna.
Kuratorstjänst 40% som skulle bekostas av SKL-medel lyckades
ej besättas. Helena söker nu nya medel.
8. Tider inför höstens möten
5 sep kl 8.30 – 11.30
20 okt kl 13.00 – 15.00 (obs ändrad tid)
4 dec kl 13.15 – 16.00 (ny tid)

Anteckningarna fördes av Carianne

