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1. Presentation
Nya i gruppen är Erika Kovacsne Toth från Vårdsamverkan Fyrbodal
och Pernilla Dahlstrand, nyanställd verksamhetschef för förskolan.
Boel Jansson gör sitt sista möte för Samverkan Vänersborg. Boel
passar på att tacka för allt gott samarbete, och vi säger detsamma till
dig, Boel! Tack för åratals engagemang i olika samverkansfrågor.
2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet. Var och en tar ansvar för att följa upp
det som beslutats.
3. Aktuell information från Kunskapsförbundet Väst
Verksamhetschef Camilla Kauffeldt föredrar aktualiteter från Kunskapsförbundet Väst.
I bilaga ligger ett av hennes bildspel; Preliminärantagning 2018.
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Camilla redogör för förbundets intensifierade arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Just nu pågår ett imponerande analysarbete
kring betygsresultat, skolnärvaro och annat. Resultatet redovisas bl a
på den årligen återkommande kvalitetsstämman. Det är oerhört viktigt att eleverna har ett examensbevis; om du inte har ett examensbevis är det högst troligt att du kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Andelen elever med examensbevis är lägre än för riket 2017.
Ett uppdrag formulerades av direktionen till ledningen. Uppdraget
hade dessförinnan processats i en arbetsgrupp som gjorde ett förslag till uppdrag. Camilla visar vid mötet de förslag till åtgärder som
tagits fram. Beslut om åtgärder fattas vid nästa direktionsmöte.
4. Fullföljda studier, ökad skolnärvaro:
Uppdrag Organisera för ökad måluppfyllelse, ökad skolnärvaro.
Carianne redogör för hur långt arbetsgruppen kommit med uppdraget
(uppdraget finns beskrivet i förra mötets minnesanteckningar).
Se separat bildspel: Uppdrag Samverkan Vänersborg 4 juni.
Nästa steg är att analysera kartläggningsmaterialet samt att sammanställa handlingsplanerna.
Ledningsgruppen vill även se bakgrundsmaterialet som använts.
Detta biläggs anteckningarna under Arbetsmaterial för arbetsgrupp
Fullföljda studier – Huvudrubriker med checklistor.
Föreläsningar på gång gällande fokusområdet:
Martin Karlberg, 20 aug eftermiddag, personal åk 7 – 9, elevhälsa,
blir det platser över bjuds Kunskapsförbundet Väst och Ung resurs
in.
Malin Gren Landell, 25 oktober förmiddag, samverkansdag för parter
inom Samverkan Vänersborg.
Bo Heljskov Elvén 3-4 dec, för personal och allmänhet, socialtjänst,
förskola, skola
Kenth Hedevåg 22 mars 2019, för förskola/skola och socialtjänst, ev
också för föräldrar/vårdnadshavare på kvällen
Studieförbundet Vuxenskolan
Robert Bavington från Vuxenskolan har träffat Ann, Anne-Lie och
Carianne. Uppföljningsmöte är inplanerat.
Studieförbundet sonderar intresset för en satsning kring Föräldrars
delaktighet i elevers lärande.
Syftet är att stärka föräldrars delaktighet i elevers lärande så att
ALLA barn får samma förutsättningar och skolan blir mer jämlik.
Ledningsgruppen är positiv till satsningen och kommer med flera förslag till fortsatta planeringsidéer: Information om kurserna på samhällsorienteringen, via integrationsenheten, via Familjecentralen Sirius, via föräldraråden på skolorna mm mm.
5. Integration och social inkludering:
Grannskapsforum Torpa/Områdesutveckling Torpa:
Karin har bjudit in till möte med Johan Olofsson, Anne-Len Kriewitz,
Håkan Alfredsson, Gunnar Johansson från ABVB.
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Idag skulle Urban Jonsson från ABVB varit med på mötet, men han
fick förhinder.
Sommaraktiviteter, sommarjobb, sommarskola:
Sommaraktiviteter har planerats och marknadsförts på olika sätt.
Många 1 027 000 kronor är beviljat från Socialstyrelsen. Bidragets
storlek bygger på andelen försörjningsstödstagare i kommunen.
Följ insatserna via www.ungivbg.se.
Målgruppen är barn och unga 6 -15 år. Planeringen är att det i princip
är någon aktivitet varje dag under hela sommaren. Aktiviteterna ska
ge mervärde och de ska vara gratis. Målgruppen är alla barn i åldersgruppen.
Theresia tipsar även om Min stora dag.
Sommarjobb: ca 200 st. Kommunen har fått extra medel för att ordna
fler än tänkt från början.
Folkhögskolan Trollhättan - Färgelanda ordnar fyra veckors sommaraktiviteter. Fyra ungdomar får där feriepraktik för att sköta aktiviteterna.
Sommarskola för åk 6 i slutet av sommaren. Förlagd till Tärnanskolan. Matte, svenska, engelska.
Simskola erbjuds.
Lovskola för åk 8 och 9. Alla högstadier erbjuder lovskola.
KFV har ingen sommarskola i år.
Restad Gård
Lena Larsson belyser missförhållanden för de boende på Restad
Gård. Samverkan från alla parter behövs. Lena kan i sitt arbete på
vårdcentralen förstå att det förekommer droger. Psykisk ohälsa är
vanligt för de boende. Ofta bor fyra personer i varje rum.
Styrgruppen har fört fram frågan till KS. Kommunalråd Marie Dahlin
har tagit upp frågan med sina riksdagskontakter; vad får situationen
för konsekvenser för en kommun som vår?
Lena Larsson är inbjuden till HSNN under sommaren för att föra upp
frågan.
Förslag finns att Restad Gård ska finnas kvar som första anläggningsboende.
Förskolan är flyttad från området. Skolan finns kvar (Kumlienskolan).
Brottsförebyggande rådet och säkerhetssamordnarna är informerade
om läget.
6. Första linjen
Regionens sociala investeringsmedel
Spår 2 är nedlagt. Vi hade där ansökt om medel till förlängd tid för
kuratorn på Familjecentralen Sirius.
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Samordningstjänst på Familjecentralen Sirius
Intervjuer är på gång.
7. Barn och ungas psykiska hälsa
Reviderat drogpolitiskt handlingsprogram
Förslag är utskickat med dagordningen. Biläggs även dessa ant.
Utvecklingskontorets tf chef Eva Ferm Björklund är ej med på dagens
möte. Karin och Carianne bokar in en träff med Eva och drogförebyggande samordnare Caroline Näslund för att gå igenom handlingsprogrammet utförligare.
Drogforum
Caroline har föreslagit att tjänstepersoner deltar under Drogforum.
Ledningsgruppen beviljar under förutsättning att varje chef godkänner.
Handlingsplan mot suicid
Utkast biläggs ant.
Handlingsplanen antas av ledningsgruppen utifrån sin roll som närsjukvårdsgrupp för barn och unga. De övriga närsjukvårdsgrupperna
tar också upp frågan.
Handlingsplanen måste brytas ner i olika samverkansgrupper. Uppföljs vid nästkommande möte. Varje enhet tar upp handlingsplanen i
sin verksamhet.
Uppdrag NPF - Samverkansdag 25 oktober.
Förutom föredrag av Malin Gren Landell, se ovan, ska varje verksamhet kort presentera sina insatser för målgruppen. Avsätt dagen.
Adekvat frågeställning som ska belysas kommer i början av hösten.
Information från BUP
Theresia berättar att akutbedömningar inte längre ska göras på BUPmottagningen. Akutansvaret ligger på avd 28, NÄL. Där görs akutbedömningar. Detta gäller från hösten.
8. Västbus
Avvikelse:
Ann har lämnat in avvikelse gällande att socialsekreterare uteblivit
från Västbusmöte. Maria tar hand om avvikelsen.
9. Övrig fråga
Ungdomsmottagningen
Nytt samverkansavtal ska skrivas. Kommunen har yttrat sig angående fördelningsmodell.
Anne-Len och Karin tar kontakt angående avtalsskrivande. Johan
Olofson får återkoppling i frågan.

Anteckningarna fördes av Carianne

