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Göran Fischer från Vårdsamverkan Fyrbodal deltog under sista punkten.

1. Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet. Var och en tar ansvar för att följa upp
det som beslutats.
2. Fullföljda studier, ökad skolnärvaro:
Uppdrag från förvaltningschefer Organisera för ökad måluppfyllelse, ökad skolnärvaro
Anne-Len, Karin och Camilla har gett arbetsgruppen för ökad skolnärvaro ett uppdrag. Anne-Len har varit med på ett arbetsmöte för att
föra dialog om uppdraget.
Vad ska göras?
En aktualisering och översyn av nuläget gällande frånvaro/närvaro.
Se över och utveckla/revidera rutiner + former för samverkan, övergångar.
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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Sammanställa insatser och koppla de insatserna till resultat (framgångsfaktorer).
Planera samordnade insatser för ökad uppdragsförståelse.
Samordna och planera forum för kommunikation till berörda mål- och
intressegrupper samt på aktuella media.
Varför ska det göras?
Öka måluppfyllelsen och skapa förutsättningar för fullföljda studier
och hållbart liv.
Hur ska det göras?
Arbetsgruppen beslutar om metod/innehåll. Arbete ska ske inom ramen för ordinarie samverkan.
Vilka ska ingå i gruppen?
Carianne är sammankallande.
Johan Ceder, Lena Ericsson, Maria Tapper Andersson, Tomas Karlsson, Gunilla Grandin, Anne-Lie Lindgren, Peter Martinsson, Theresia
Jöngren.
Övriga avgörs av samordnaren Carianne. Eventuellt behov av processtöd avgörs i samråd med VC förvaltning.
När ska det vara klart?
Avstämning april 2018. Klart augusti 2018.
Uppdragsgivare:
Styrgruppen Samverkan Vänersborg
Kommentarer: Arbetsgruppen träffas 10 april och ger en delrapport
vid nästa ledningsgruppsmöte 27 april.
Ledningsgruppen ställer frågor kring formuleringen ”Samordna och
planera forum för kommunikation till berörda mål- och intressegrupper samt på aktuella media”. Karin tar på sig att reda ut vad som menas.
Ledningsgruppen anser att tidsplanen är orealistisk. Kartläggningen
kan beräknas vara klar i augusti, det övriga kan skjutas fram till december.
Camilla informerar om att Johan Ceder kommer att vara rektor för
alla BSG:s nationella program fr o m höstterminens start.
3. Fullföljda studier, ökad skolnärvaro:
Regionens sociala investeringsmedel för Fullföljda studier.
Vid förra ledningsgruppsmötet fick vi information om Spår 2 av Sara
Maria Herrman från Vårdsamverkan Fyrbodal.
Sedan dess har Lena L, Camilla Jansson (kurator på Familjecentralen Sirius) och Carianne skickat in ansökan, vinjetter, statistik och
workshopdokumentation från Familjecentralens Kick-off som underlag. Målet för oss är att stötta upp första linjen-verksamheter för
barn upp till 12 år, för att på så sätt bidra till att unga kan nå ökad
måluppfyllelse och fullfölja sina studier.
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Camilla Jansson kommer att kunna arbeta 100 % som kurator på Sirius under hösten tack vare medel från HSNN. Därefter hoppas vi att
kunna ta del av de sociala investeringsmedlen under 2019-2010. En
arbetsbeskrivning för Camillas arbete har utarbetats av Lena L, Camilla och Carianne. Den ligger helt i linje med Samverkan Vänersborgs tankar för Fullföljda studier.
Det har visat sig vara svårt att komma intill på de vårdcentraler som
fått tilläggsuppdrag; Dalaberg i Uddevalla och Sylte i Trollhättan. Det
blir således alltmer viktigt att vi har en fungerande första linjeverksamhet inom primärvården i Vänersborg.
Ett problem på sikt är att Familjecentralens lokaler blir för trånga när
vi utökar verksamheten.
4. Integration och social inkludering:
Uppföljning från förra mötet angående Grannskapsforum
Torpa/Områdesutveckling Torpa
Vänersborgsbostäder är mycket aktiva när det gäller att få en fungerande miljö för de boende i området.
Det finns många gemensamma delar där samverkan skulle kunna
förbättras inom Torpaområdet; t ex Kultur och fritids del i Sportcentrum, Familjecentralen Sirius, Hjälpande händer, Torpagården, Vänersborgsbostäder.
Beslut: Karin bjuder in Gunnar Johansson och Gunnar Björklund till
nästa ledningsgruppsmöte 27 april. Om Pål Castell är tillbaka från
föräldraledighet bör även han bjudas in.
5. Första linjen:
Rapport från arbetet på Familjecentralen Sirius
Se ovan under punkt 3.
En övrig fråga är anmäld under denna punkt: PRIO-medlen.
Maria, Lena E och Peter är ansvariga för dessa medels användande.
Medel skulle kunna anslås ur denna budget för en samordnarfunktion
på Familjecentralen Sirius. Det gäller tankarna kring första linjen (se
under punkt 3) men även samordning för arbete kring Sportcentrum,
Hjälpande Händer, Torpagården mm. Uppdatering av föräldrasidan
på nätet skulle också kunna vara en tänkbar del.
Samordning behövs när det gäller PRIO-medlen och de eventuella
medlen ur SIM spår 2.
Beslut: Frågan tas upp vid styrgruppsmöte för Familjecentralen Sirius
8 maj.
Lena E och Maria skissar på ett ramuppdrag och lämnar detta till
styrgruppen för Familjecentralen Sirius.
Uppdatering av föräldrasidan skulle också kunna vara en del i uppdraget.
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Peter utses av ledningsgruppen som kontaktperson när det gäller
uppdraget.

6. Första linjen:
Rapport från Frukostmöte inom Trestad för vårdcentralerna,
BUP, Hab, elevhälsa
13 mars hölls ett frukostmöte i Vänersborg på initiativ av elevhälsocheferna i Trestad.
Aktuella frågor diskuterades, inte minst primärvårdens förstalinjeuppdrag och även gränssnitt mellan verksamheterna. En annan fråga är
vem som ansvarar för insats då barn och unga står på kö till behandling inom annan verksamhet.
Separata anteckningar finns från mötet.
Ett specifikt Vänersborgsärende var uppe som en avvikelsedialog under mötet. Det gällde ett barn som är under behandling på BUP gällande psykos. Barnet mådde akut dåligt i skolan och vårdintyg/handräckningsintyg behövde skrivas. Är barnet under behandling
på BUP ligger ansvaret där. Socialtjänsten gjorde inte omhändertagande i detta läge på grund av att barnet var i ett akut psykotiskt tillstånd och var under behandling av BUP. Avvikelser är inlämnade i
ärendet, både inom kommun och region. Vi inväntar svar på hur vi
skulle hanterat ärendet på en riktigt sätt.
7. Barn och ungas psykiska hälsa:
Uppföljning av frågor gällande www.ungivbg.se och föräldrasidan på www.vanersborg.se
Christer arbetar vidare på avtalet gällande ungivbg.
Föräldrasidan: se ovan under punkt 5.
8. Barn och ungas psykiska hälsa:
Uppföljning av PRIO-medlen
Se ovan under punkt 5.
9. Västbusfrågor
Inga aktuella avvikelserapporter inlämnade.
10. Övriga frågor
KRAMI-konferens
En konferens anordnas 16 okt tillsammans med Trollhättans stad,
Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Årets tema är hur återfall i
brott kan förebyggas.
Utvecklingsledare IFO Carina Augustsson eftersöker aktuella utställare från Vänersborg.
Förslag: Kaktus. Fältare.
Fundera vidare och hör av er till Carina om ni vill föreslå utställare.
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Läget på Restad Gård
Lena L och Theresia berättar om möte som varit med Torpa Vårdcentral, BUP, Röda korset, Migrationsverket.
Läget är ansträngt för de boende på Restad Gård. Asylsökande
flyttas dit från andra enheter i landet. Den psykiska ohälsan på boendet verkar ha förvärrats. Migrationsverket har bara ansvar för ”tak
över huvudet”. Nerdragningar är på gång när det gäller personal på
Migrationsverket. Röda korsets traumaenhet finns kvar.
Camilla påtalar att det är stor skillnad på eleverna på KFV som nu
bor på Restad Gård. Den psykiska ohälsan är genomgående och
frånvaron har ökat i skolan.
Lena L: Torpa vårdcentrals insatser handlar nu mer och mer om psykiskt mående.
Boel: Förskolan på Restad Gård stänger i sommar. Det är säkerligen
positivt att barnen kommer i ett annat sammanhang.
Beslut: Karin tar med sig frågan till kommunledningen.
Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen online öppnar 1 maj.
Ungdomsmottagningen flyttar till nya lokaler 5 juni.
11. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020
Föredragande Georg Fischer, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli
Georgs hela bildspel biläggs protokollet.

Varje närsjukvårdsgrupp ska göra en handlingsplan där fokusområden tas fram. 2020 ska handlingsplanen vara klar.
Beslut: Till kontaktperson utses Peter Martinsson.
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Anteckningarna fördes av Carianne

