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Under punkterna ………….. deltog Erika Johansson, Caroline Näslund och Sara Gunnarsson Forsberg (tjl) från Utvecklingkontoret.
1. Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet. Var och en tar ansvar för att följa upp
det som beslutats.
2. Organisationstankar gällande Samverkan Vänersborg
Karin sammanfattar tankar från ett möte som ägt rum. I mötet deltog
Karin Hallberg, Anne-Len Kriewitz, Johan Olofson, Håkan Alfredsson
och Carianne Lundvall Karlsson.
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Historiskt sett har utvecklingen inom Samverkan Vänersborg gått via
tvånämndsforum, trenämndsforum, Modellområdesprojektet, Psynkprojektet, styr- och ledningsgrupp som vi har det nu, införlivande av
ny närsjukvårdsgruppsorganisation via Vårdsamverkan Fyrbodal. Vi
har också lyft in frågor rörande Västbus i ledningsgruppen. Dessutom
sker kontinuerlig synkning med Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Hur ska vi gå vidare för att få en organisation som stämmer överens
med nuvarande behov?
Samtalet kommer att föras vidare i Styrgruppen för Samverkan Vänersborg. I november 2017 fördes en liknande diskussion vid ett styrgruppssammandrag, men nu behöver vi återigen få hjälp att navigera
och organisera. Även kopplingen till KS bör förtydligas.
Ytterligare om organisation:
Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt kommer att vara med på våra
möten som adjungerad utan beslutsmandat. Hennes chef Ewa Ferm
Björklund är ordinarie ledamot. Anne tar med sig frågor från och till
Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Folkhälsosamordnaren Caroline Näslund bjuds in vid behov. Avstämning av det drogförebyggande arbetet sker i ledningsgruppen enligt
årshjul.
3. Fokusområde Fullföljda studier, ökad skolnärvaro
Uppdrag Organisera för ökad måluppfyllelse, ökad skolnärvaro.
Uppdraget föredras i årsskiftet. Delrapport gavs i juni. Arbetsgruppen
har utökats med representant från Ungdomsmottagningen Ellinor
Fredman Smith.
Det är mycket på gång när det gäller fokusområdet både i grundskolan och gymnasiet. Aktiviteter har startat för att få ner frånvaron i skolorna. Två projekt har startats med externa medel. Både inom region
och kommunfullmäktige finns klart uttalade mål gällande Fullföljda
studier.
Ingela berättar att Ungdomsmottagningen nu har öppet lördagar och
kvällar för att möta tillgänglighetsbehovet. Ungdomarna har inte lika
lätt att besöka mottagningen på dagtid utifrån det starkare kravet på
skolnärvaro.
Eva-Marie poängterar vikten av att tänka på gruppen med funktionsnedsättningar och sambandet gällande skolfrånvaro.
Camilla berättat om satsning Nyanländas lärande. Även grundskolan
har fått ta del av denna satsning. På gymnasiet har satsningen bl a
inneburit utbildade elevcoacher som arbetar med närvaro
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4. Fokusområde Första linjen:
Familjecentralen Sirius
Lena L berättar om styrgruppsmöte för Familjecentralen Sirius. Kuratorsbemanningen är utökad till 100% året ut. Ett gott samarbete har
kommit igång mellan kuratorn och skolornas elevhälsa. Det är stora
behov när det gäller arbetet kring psykisk (o)hälsa, och Lena önskar
ytterligare medel för att satsa vidare. Lokalerna är trånga för nuvarande verksamhet. Över huvud taget känns det dock som att det blivit en positiv utveckling av verksamheten på Familjecentralen. Nya
arbetsmetoder är på gång (t ex gruppverksamhet) och en verksamhetsledare kommer att finnas på plats i slutet av hösten.
Ett problem finns när det gäller remisser som skickas till BUP från
Familjecentralen. En bedömning görs på BUP och ibland får barnet
stå i kö för fortsatt insats på BUP. Väntetiden kan bli väldigt lång.
Vem har ansvaret för behandling? Hur ska vi göra?
Beslut: Karin och Lena E deltar nästa vecka i möte med HSNN. Då
tar de med sig frågorna om lokaler, kuratorsbemanning och bekymmer gällande köer kopplat till akut vårdbehov på BUP.
Sociala investeringsmedel
Torpa Vårdcentral har fått sociala investeringsmedel 1,1 miljon för
barnhälsovården 0-6 år utifrån att de verkar i ett socialt utsatt område. Målgruppen är asylsökande barn och unga.
Konsultationsmöten
Vårdcentralskurator deltar nu regelmässigt i konsultationsmöten enligt Västbus 1 gång/mån.
Samverkan kring barn 0-6 år
Lena E lyfter behovet av utökad samverkan gällande de yngre barnen, inte bara när det gäller via familjecentralen.
Lena L styrker frågan; BVC- sköterskorna vill ha mer samverkan med
förskolan. Pernilla berättar att även förskolecheferna önskar en förbättrad struktur för samarbete. Andra samverkansformer än småbarnsteamet behövs, och därför behövs dialog om struktur.
Förskolechefer och BVC-chefer träffas för samråd. Pernilla utser någon i förskolechefsgruppen som kan bjuda in till möte.

5. Fokusområde Integration och social inkludering:
Sommaraktiviteter och sommarjobb
Christer och Ulrika informerade om sommarens aktiviteter.
Se även planeringsupplägg i föregående minnesanteckningar från
mötet i juni.
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Målgruppen för sommaraktiviteterna var barn och unga 6-15 år. 7000
besökare har tagit del i utbudet (ej unika utan antalet anmälda/deltagande). De flesta aktiviteterna har varit fullbokade och arrangörerna
har fått anpassa för att så många som möjligt skulle kunna vara med.
De yngre barnen har fått ta med sig en vuxen på aktiviteten. Allt har
varit gratis. Gratis kollektivtrafik har gjort att alla har kunnat delta. De
flesta besökarna har dock kommit från centrum av Vänersborg.
Det är tredje året i rad som vi fått extra medel för sommaraktiviteter,
och vi vet att det kommer att bli så även nästa sommar. Medel finns
även för att ordna aktiviteter för andra lov, så där är planeringen i full
gång. Medlen distribueras genom Socialstyrelsen och storleken baseras på antalet försörjningstagare i kommunen.
Ca 200 ungdomar har fått sommarjobb genom kommunens insatser.
P g a extra medel från staten kunde antalet sommarjobb utökas.
Sommarjobben gällde för 15-17-åringar.
Ung Resurs har även i samarbete med Dalslands folkhögskola,
Rädda Barnen och Röda korset genomfört ett arbete där svensktalande ungdomar genomfört aktiviteter med ungdomar boende på
Restad Gård.

Besök av Erika Johansson, utvecklingsledare på Utvecklingskontoret
Erika har en tjänst som fokuserar särskilt på social inkludering.
Vänersborgs kommun har fått 300 000 från Delegationen mot segregation, DELMOS. Hon ska göra en kartläggning och behovsanalys
för att identifiera utvecklingsområden och insatser. Denna ska
skickas in senast 31 jan.
Här följer en text som Erika skickar med till oss för att beskriva processen (läggs även som separat bilaga till anteckningarna):
Vänersborgs kommun har fått 300 000 kronor från Delegationen mot segregation
för – Kartläggning och behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser. Fokus är Torpaområdet.

DELMOS uppdrag: Främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge
ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det
långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.
1. Intresseanmälan.
2. Kartläggning och nulägesanalys.
3. Medel till fleråriga satsningar inom
- Samordning av arbete med segregation inom kommun och landsting
- Kunskaps- och metodutveckling
- Erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner,
landsting, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila
samhället och andra relevanta aktörer
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Projektet (redovisning 190131): Fokus på Torpaområdet
1. Kartläggning av nuläget – hur ser uppväxt och levnadsvillkor ut?
- Bostad, skola, arbete, brottslighet, valdeltagande
- Hur beskriver de som bor i området sin situation
- Vad görs redan idag
- Vilken samverkan finns idag
2. Behovsanalys
3. Plan för fortsatt arbete
-

-

Samordna sektorsövergripande kartläggning: Erika Johansson
UVK
o Statistik (Hälsa på lika villkor fr 2015)
o Vad görs och har gjorts? T.ex. Områdesutvecklings
Torpa
o Dialog med invånare på Torpa – namninsamlingen,
Grannskapsforum Torpa?
Behovsanalys: Work shop med nyckelpersoner utifrån kartläggning
Plan för fortsatt arbete
o Kontinuitet och koppling till Områdesutveckling Torpa

Erika önskar samarbete för att hon ska kunna göra kartläggningen.
Hon tar själv kontakter, och vi kan naturligtvis även kontakta henne
utifrån ovanstående.

6. Fokusområde: Barn och ungas psykiska hälsa
Samverkan Elevhälsan och regionens olika delar
Lena E ansvarar för att tillsammans med elevhälsochefer i Trestad
kalla samman till samverkansmöte. Ett liknande möte hölls i våras på
Quality Hotel. Var och en ansvarar för att adekvata samverkansfrågor tas upp på agendan.
Drogförebyggande arbete
Vik drogförebyggande samordnare Caroline Näslund och tjänstlediga
Sara Gunnarsson Forsberg deltog.
Caroline gör en reflektion utifrån sin roll. Hon pekar på behovet av
struktur när det gäller samarbetet med olika parter. Hon skulle vilja
ha ett nätverk med t ex polis, skola, fritid. Det finns redan nu ett nätverk (Nätverk Ungdom), men det bygger på frivilligt deltagande. Caroline kommer att ha en work shop med Nätverk ungdom för att förtydliga syfte mm. Nedan visas Carolines reflektionsbild. Hela hennes
bildspel läggs i bilaga till anteckningarna.
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Hur kan ledningsgruppen hjälpa till att formalisera ett sådant nätverk? Frågan följs upp i ledningsgruppen. Förvaltningschefer/förbundsdirektör äger frågan.
I årsskiftet kommer Caroline tillbaka för att göra sin årliga avstämning
av det drogförebyggande arbetet, budget mm. Eva och Caroline förbereder underlag för beslut. Fr o m nu kommer ändringar som vi redan beslutat att träda i kraft, se bildspel. Det gäller insatser för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning, utökning av arbetet
gällande spelmissbruk, övergripande samordning av Kaktus-arbetet.
Sara önskar att den drogförebyggande samordnaren ska delta i BRÅ.
Karin tar med sig frågan till nästa BRÅ-möte.
Utvärdering av tidsåtgång för de olika insatserna görs tillsammans
med Eva.
Lena L betonar vikten av att drogförebyggande arbete bedrivs på
Restad Gård. Karin tar med sig frågan till BRÅ. Diskussion bör föras
mellan KS och polis. Vad är kommunens uppdrag i det drogförebyggande arbetet?
Beslut: Handlingsplanens aktiviteter styrks utifrån de ändringar som
är gjorda. Handlingsplanen föreslås antas av fullmäktige.

Handlingsplan mot suicid
Handlingsplanen antogs i ledningsgruppen under våren. Biläggs återigen i anteckningarna.
Implementering sker i alla verksamheter. Karin tar upp den i de andra
närsjukvårdsgrupperna. Vi håller planen levande återkommande i
detta forum.
Uppföljning: hur blir handlingsplanen känd av alla och hur hålls den
levande?

Uppdrag NPF - Samverkansdag 25 oktober.
Tema: Att främja närvaro – en gemensam uppgift
Föreläsning av Malin Gren Landell. Se bif fil.
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Anmälningar från verksamheterna via chef till Carianne senast 12
okt.
7. Västbus
Inga inlämnade avvikelser.
Information om remissarbetet kring Västbus nya riktlinjer.

8. Övrig fråga
Krami
Karin informerar om samverkanskonferens 16 okt. Tema: Återfallsprevention. Anmälan senast 25 sep.
Föreläsningar på gång
Anna Bennich Karlstedt, för allmänheten 20 nov, se kommunens
hemsida. Vid frågor: kontakta Carianne
Bo Heljskov, för socialförv, förskola, skola, allmänhet, 3 – 4 dec. Vid
frågor: kontakta Carianne
Närsjukvårdsgrupper träffas för Strategidag 29 nov på Quality
Hotel
Erika Kovacsne Toth informerar om enkät och strategidag. Karin har
fått enkät för utskick. Alla kommer att få denna plus inbjudan inom
kort. Arrangör är Vårdsamverkan Fyrbodal.
Erika informerar vidare om ny hemsida: www.vardsamverkan.se
Barn- och ungdomshabiliteringen
Eva-Marie berättar om ny överenskommelse mellan BUP Neuropsykiatrisk mottagning 0-6 år och Habiliteringen -barn och ungdom Vänersborg och Uddevalla. Överenskommelsen innebär att patienten
kan remitteras till Habiliteringen efter att medicinsk utredning är gjord
och det är uppenbart i rummet att patienten har autism. Läkaren sätter diagnosen och skickar remissen till Hab.
Patienten står kvar på väntelistan hos BUP för att få en regelrätt utredning avseende autism. Patienten kan få komma i gång med habiliterande insatser snabbt.

Anteckningarna fördes av Carianne

