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Anne-Len gör sitt sista möte inom ledningsgruppen innan sin pensionering. Karin tackar å allas vägnar Anne-Len för allt arbete hon lagt
ner i samverkansfrågor. Anne-Len gör en reflektion över arbetet och
bjuder oss på go´fika. Tack!!
1. Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet. Var och en tar ansvar för att följa upp
det som beslutats.
2. Information från Styrgruppen
Vid utvärdering i styrgruppen 14 dec 2018 önskades att kontakten
mellan Samverkan Vänersborg och KS skulle öka.
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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Nu deltar kommunalråd Benny Augustsson och kommundirektör Pascal Tshibanda på styrgruppens möten.
Från kommunstyrelseförvaltningen deltar Ewa Ferm Björklund i ledningsgruppen tillsammans med Anne Ekstedt.
Medverkan av HSNN sker via de kommundialoger som äger rum
minst två gånger per år.
3. Första linjen:
Styrgruppen för Familjecentralen Sirius ger en rapport över
nuläget med betoning på vårdcentralernas ansvar för första
linjen.
Ronny och Anna-Karin kan ej delta vid dagen möte. Punkten hänskjuts till nästa möte 27 augusti.
Vårdcentralerna tar fullt ansvar för första linjen. Övriga måste bli
bättre på att hänvisa/skriva remisser till dem. Vårdcentralerna tar
emot alla som söker första linjens vård utifrån ansvarsfördelningen
som beskrivs i RMR Ansvarsfördelning mellan primärvård och barnoch ungdomspsykiatri.
Istället för Camilla Jansson ska kallelse till Västbus konsultationer gå
via Ronny.
Vad händer med Skilda världar-satsningen? Vi får mer information
vid nästa möte.
Senare under mötet visade Karin ett intressant bildspel gällande utvärdering av de vårdcentraler som fått tilläggsuppdrag. Se längre ned
i anteckningarna.
Nytt inom Familjecentralen via information av Anne-Lie Lindgren:
• Två projektansökningar till Länsstyrelsen
- SFI för föräldralediga, skulle kunna förläggas på Sirius.
(Vill du se projektansökan – be Carianne skicka!)
- Föräldrastöd i samverkan med ASI eller modersmålsenheten
• Ökad samverkan med Hjälpande händer
• Ökad samverkan med biblioteket
4. Integration och social inkludering
Samverkan och kompetensutveckling kring hedersrelaterade
frågor
Karin informerar från socialchefsnätverket om resurscentrum
inom hedersrelaterat våld och förtryck. I Västra Götaland är Fyrbodal ett utvalt område med sina 14 kommuner. Arbetet styrs via
Länsstyrelsen. Två halvtidstjänster är förlagda till Barnahuset för
att få ihop arbetet. Hälsokällan, polis, skola är några av de parter
som ingår i arbetet.
Detta kommer att bli mycket värdefullt för oss, bl a genom konsultationsmöjligheter och kompetensutveckling.
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Kompetensutvecklingsdagar är redan inplanerade; 17 sep för socialsekreterare och 24 okt för skolpersonal. Beakta viss reservation kring datum. Inbjudningar har ej kommit ännu.
Angående Handlingsplan för arbetet med hedersrelaterat
våld och förtryck
Det finns behov av att synkronisera en lokal handlingsplan, och
därför har grundskola tillsammans med socialförvaltningen påbörjat arbetet.
Samverkan bör också ske med Kultur och fritid.
En sådan handlingsplan kan skapa en gemensam bild av vad hedersproblematik innebär, vilka insatser som görs och varje aktörs
ansvar både när det gäller förebyggande och främjande insatser
samt vid akuta insatser.
Ledningsgruppen anser att detta är ett bra initiativ. Malin Callh är
sammankallande, och hon kan ta kontakt med Kultur och fritid via
Christer Glännestrand.
Kunskapsförbundet Väst har en nyss utarbetad plan när det gäller
hedersproblematik.
Kontakt bör även tas med arbetsgrupp Våld i nära relationer, så
att det inte blir dubbelarbete.
5. Fullföljda studier
Arbetsgruppen för det nya uppdraget har haft sitt första möte och
planerat aktiviteter inför hösten.
Theresia kollar om det finns någon på BUP som kan vara med
aktivt i gruppen. Kunskapsförbundet har efterfrågat det.
Anne har kontakt med Hälsokällan kring Fullföljda studier-arbete
inom Fyrbodal.
Glädjande:
Vid mätningar inom åk 7-9 har frånvarosiffrorna sjunkit med 2 %
från april 2018 – april 2019. Siffran kommer från mätning av de
elever som har mer än 25 % frånvaro.
Det nya arbetssättet ger resultat.
6. Barn och ungas psykiska hälsa
Karin är socialchefernas representant i en regional styrgrupp rörande psykisk hälsa.
Tre bildspel visas och läggs i bilagor till anteckningarna:
1. Handlingsplan missbruk och beroende 13 – 29 år
2. Sammanhållen elevhälsa, info om projekt
3. Uppföljning av vårdcentraler med tilläggsuppdrag
7. Föräldrasidan på hemsidan
Information från verksamhetsledare Lillemor Mayborn. Lillemor
sköter sidan och vill ha information från alla verksamheter. Mail
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skickas separat med instruktioner. Vid frågor: kontakta lillemor.mayborn@vanersborg.se

8. Förändring av samordnarens arbetssituation
Carianne kommer att ha ytterligare ett uppdrag under hösten som
tf verksamhetschef på Barn- och utb förvaltningen.
Karin kommer att fördela vissa adm uppgifter rörande Samverkan
Vänersborg på någon annan under denna period.
9. Västbus
Inga inkomna avvikelser.
10. Information om uppstart 27 aug kl 13-16.
Tematräff. Vi fördjupar oss mer i några frågor.
-

Info från IFO om placerade barn, specialistteamet mm
Vårdcentralernas ansvar för första linjen (punkt som skjuts
upp från dagens möte)
Handlingsplan Barn och ungas psykiska hälsa (sammankallande Malin Callh deltar)
Ordinarie mötesfrågor

Vid nästkommande möte 24 september kommer Camilla Kauffeldt att berätta om nyheter inom gymnasieskolan. Hennes avsikt är att belysa hur fokus ska flyttas från ”skolmisslyckande”
till ”att hitta nya vägar”. Önskvärt är att Tomas Granat, verksamhetschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen, bjuds in
för att tillsammans med Camilla göra en dragning om skolresultaten.

Anteckningarna fördes av Carianne

