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1. Närsjukvårdsgrupper, Vårdsamverkan Fyrbodal, Västbus,
Sociala investeringsmedel Spår 2
Under denna punkt besök av Amira Donlagic, kanslichef Vårdsamverkan Fyrbodal och Sara-Maria Herrman, projektledare sociala investeringar i Fyrbodal.
Amira informerade om ledningsgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal. I Vänersborg är Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp närsjukvårdsgrupp för barn- och ungafrågor. Det finns även närsjukvårdsgrupp för psykiatri och missbruk.
Har vi problem som rör vårdsamverkan kan vi lyfta in frågan till
ledningsgruppen för vårdsamverkan. Kansliet för vårdsamverkan
är behjälpliga när det gäller handläggning. I denna ledningsgrupp
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finns representation från kommunerna; socialchefer och skolchefer. Karin Hallberg och Maria Tapper Andersson deltar i olika konstellationer och kan vara våra språkrör.
Det finns också möjlighet att lyfta frågor som inte kan lösas till en
länsövergripande nivå.

Någon tjänsteperson från Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal kommer
att delta kontinuerligt i våra ledningsgruppsmöten; inte varje gång eftersom femton kommuner ska ”bemannas”.
Västbus årsrapport för 2017 ska lämnas in till Amira. Maria och Lena
E tar på sig detta uppdrag. Det handlar om att summera vad som
hänt inom västbusarbetet under året.
Revidering av Västbus är ett pågående arbete. Yvonne Midshult deltar som representant från oss.
Avvikelser gällande Västbusavtalet tas upp, precis som tidigare, i vår
ledningsgrupp för Samverkan Vänersborg. I första hand löses avvikelsen med den enhetschef som berörs. Om man inte finner en lösning ska avvikelsen skickas till Vårdsamverkans ledningsgrupp via
Karin H.
Styrgruppen för Samverkan Vänersborg motsvarar inte någon nivå i
Vårdsamverkans upplägg. Över huvud taget bör vårdcentralernas representation i närsjukvårdsarbetet utvärderas.
Sara Maria Herrman informerade om Sociala investeringsmedel
Spår 2. Vi har tidigare fått information och gjort en intresseanmälan
om deltagande. Arbetet ska gälla barn 0 -12 år.
Bildspel bifogas minnesanteckningarna. Målet för arbetet i Partnerskapet är ”Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med
godkända betyg”. Regionutvecklingsnämnden är finansiär, och regionens verksamheter måste vara aktiva i arbetet.
En behovsanalys behöver lämnas in om vi ska ansöka om deltagande.
Sara Maria kan vara behjälplig i förankring, workshop om aktiviteter
mm.
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Beslut: Carianne är kontaktperson gentemot Sara Maria. Vi skickar in
det som vi tidigare använt som behovsanalys (rapport om Familjens
Hus, nuvarande verksamhet på Familjecentralen, uppgifter om skolresultat och kanske annat som kan vara relevant). Inriktningen är att
förstärka första linjen för att på så sätt öka måluppfyllelsen i grundskola och gymnasium.
2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet. Var och en tar ansvar för att följa upp
det som beslutats.
3. Grannskapsforum Torpa / Områdesutveckling Torpa
Pål Castell är föräldraledig och det är viktigt att vi inte tappar det arbete som påbörjats.
Gunnar Johansson från Vänersborgsbostäder önskar fortsätta dialogmöten. Medel finns kvar att använda i projektet. Olika insatser har
gjorts för att möta de boende, bl a föräldramöten och dialogmöten.
Insatser har utförts utifrån det som framkommit, t ex öppnandet av fritidsgården Torpagården och satsning på belysning.
Projektet har inte nått fram fullt ut när det gäller att engagera de boende i aktiviteterna.
Projektet är inte avslutat.
Beslut: förvaltningscheferna Karin, Anne-Len och Håkan träffar Gunnar Johansson. Därefter rapport till ledningsgruppen.
4. Barnrättsdagar i Örebro 24-25 april 2018
Tf kommundirektör Pascal Tshibanda önskar att politiker och chefer
ur Samverkan Vänersborg ska delta i dessa dagar. Rådet för hälsa
och social hållbarhet betalar konferensavgift för tio deltagare.
Beslut: Erbjuds konferensavgift för fem från ledningsgruppen och fem
från styrgruppen.
Deltagare från ledningsgruppen:
Anne-Lie Lindgren (ingår inte i de fem)
Maria Tapper Andersson
Tina Wallstedt
Camilla Kauffeldt (reserv Anna-Karin Olin)
Ingela Martinsson
Carianne Lundvall Karlsson
5. www.ungivbg.se
Christer Glännestrand har gjort ett avtalsförslag som skickats ut med
dagordningen. Det gamla avtalet går ut i och med detta års utgång.
Beslut: De kommunala förvaltningarna (BoU, Soc, KoF) delar på de
210 000 som Christer angivit i avtalsförslaget. Christer tar frågan vi-
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dare med Håkan Alfredsson. Camilla tar upp frågan inom Kunskapsförbundet. Christer tar reda på vem som är berörd chef inom regionen.
6. Föräldrasidan på www.vanersborg.se
Yvonne Midshult har avslutat detta uppdrag. Vem ska sköta sidan?
Kan vi koppla den till www.ungivbg.se? Eller till familjecentralen?
Uppföljs.
7. Drogförebyggande arbete, uppföljning från förra mötet
Karin har träffat Berit Hallersbo, nuvarande chef för drogförebyggande samordnaren, för att planera de nya insatser som ingår i det
drogförebyggande arbetet. Sara Gunnarsson ska vara tjänstledig under ett år. Rekrytering pågår.
Socialstyrelsen fördelar medel som är tänkta att förgylla ALLA lov,
inte bara sommarlovet. Aktiviteter sprids ut under året med betoning
på den identifierat riskfyllda perioden innan skolstart. En arbetsgrupp
finns för arbetet med både School´s in och School´s out. Mattias
Fredén är sammankallande.
8. Arbetsgrupp Fullföljda studier, ökad skolnärvaro
Anne-Len Kriewitz kommer att vara med på nästkommande möte för
att förtydliga uppdraget.
9. PRIO-medel
Lena E, Maria och Peter har gjort ett förslag över hur medlen kan användas. 1 824 000 finns inberäknat nya och gamla medel.
Föreläsningsserien fortsätter, men inte lika frekvent. Fyra föreläsningar är i planeringsstadiet. Ytterligare förslag: utbildning av personal, brukarrevision, bidrag till Västkom, ev medel för utökad verksamhet på Familjecentralen Sirius.
En person behövs för att hålla ihop alla delar. I en sådan tjänst skulle
flera uppgifter kunna ingå: redovisning av PRIO, samordning av Familjecentralen Sirius, föräldrasidan på www.vanersborg.se
Beslut: Maria och Lena E gör ett förslag på en uppdragsbeskrivning
för en sådan tjänst. Följs upp i ledningsgruppen och i styrgruppen för
familjecentralen.
10. Västbus
Inga aktuella avvikelserapporter inlämnade.

Anteckningarna fördes av Carianne

