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Caroline Näslund deltog under den punkt som rörde det drogförebyggande arbetet.
1. Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet. Var och en tar ansvar för att följa upp
det som beslutats.
Föregående möte hölls 1 feb 2019 i form av återgivning av uppdrag
kring Fullföljda studier. Mötet hölls tillsammans med Styrgruppen för
Samverkan Vänersborg och Rådet för hälsa och social hållbarhet.

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

2

2. Information från Styrgruppen
14 dec 2018 hade styrgruppen ett avstämningsmöte då
mandatperioden utifrån arbetet i Samverkan Vänersborg sammanfattades och utvärderades.
Styrgruppen beslutade vid detta möte att vi har kvar de mål och fokusområden som gällt under 2018.
Mål: Fullföljda studier
Fokusområden:
 Fullföljda studier, ökad skolnärvaro
 Integration och social inkludering
 Första linjen
 Barn och ungas psykiska hälsa
Styrgruppens avsikt är att öka Samverkan Vänersborgs kontakt med
KS. Kommunalråd och kommundirektör bjuds in till alla möten.
Imorgon, 6 mars, har Carianne bjudit in politiker som är nya inom
styrgruppsarbetet till en informationsträff/dialogmöte.
Dan Nyberg, ordf i styrgruppen, och Carianne har gjort en skrivelse
till Hälso- sjukvårdsnämnd Norra angående deras fortsatta representation i Styrgruppen för Samverkan Vänersborg. Frågan har varit
uppe i HSNN och ska vidare diskuteras i dialogmöte mellan region
och kommun.
3. Fokusområde Fullföljda studier, ökad skolnärvaro
Uppdrag Organisera för ökad måluppfyllelse, ökad skolnärvaro
Återgivning av uppdraget har skett via ett möte 1 feb då arbetsgruppen gjorde en föredragning för styr- och ledningsgrupp för Samverkan Vänersborg plus Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Skriftlig rapport hittas här: www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
Frågeställning: Ska arbetsgruppen fortsätta sitt arbete?
Dialog:
Samordningsvinster har kunnat påvisas och arbetssätt har lyfts fram
och vidareutvecklats. Närvarosiffrorna visar en försiktigt positiv trend.
Utifrån ett folkhälsoperspektiv är ett fortsatt samverkansarbete av
stort värde. Det är för snabbt att släppa arbetet nu. Handlingsplaner
har gjorts under arbetets gång, och de behöver hållas i och förankras
ytterligare. Ungdomsmottagningen har kommit med i arbetet på ett
mer aktivt sätt.
Akut problem finns kring flickor i åk 8; det behövs en samordnad insats för dessa flickor.
Beslut: Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.
Anne-Len Kriewitz, Camilla Kauffeldt och Karin Hallberg utformar nytt
uppdrag.
Gruppen utökas med Christer Glännestrand från Kultur och fritid.
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4. Fokusområde Första linjen:
Vid dagens möte deltog tre repr från vårdcentralerna: Maria Aronsson från Praktikertjänst Nordstans vårdcentral och Ronny Brandberg
och Lena Larsson från Medpro Clinic. Lena kommer att byta tjänst
inom Medpro och Ronny kommer att vara deras repr i Samverkan
Vänersborg. Avsikten är att både Närhälsan och de privata vårdcentralerna kommer att delta vid våra möten hädanefter.
Familjecentralen Sirius
Nuläget är att kuratorn på Familjecentralen kommer att sluta i maj.
Utifrån utvärdering baserad på statistik finns enligt vårdcentralerna
endast behov av en halvtidskurator.
Kuratorsbemanning kommer att finnas kvar, men på de olika vårdcentralerna.
Tiden fram tills kuratorn slutar i maj kommer att användas till att vårdcentralerna tillsammans arbetar fram hur en fortsättning ska se ut.
De kontaktvägar som upparbetats kommer att fortsätta användas.
Kontaktpersoner från de olika vårdcentralerna:
Lena Larsson, Ronny Brandberg från Torpa/Brålanda
Anna-Karin Olin, Vargön
Lars Thuvesen, Vänerparken
Maria Aronsson, Nordstan
Frågeställningar som skickas med från ledningsgruppen: Hur kommer primärvårdens insats att se ut för barnen upp till 12 år? Gruppverksamheten Skilda Världar – vad sker med den? Hur kommer
vårdcentralernas bemanning att se ut vid konsultationerna utifrån
Västbusavtalet?
Att sträva efter ett Familjens Hus bör även fortsättningsvis finnas
med i alla dialoger.
Beslut:
Ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg ger Styrgruppen för Familjecentralen Sirius i uppdrag att se över hur upplägget ska vara.
Primärvårdens konkreta arbete och ansvar kring barn och unga ska
förtydligas. Alla vårdcentraler bör vara med i ansvaret för att upplägget ska bli så bra som möjligt för barn och deras familjer.
Återrapport vid ledningsgruppsmöte 21 maj.

5. Fokusområde Integration och social inkludering:
Fördjupade kunskaper kring heder
Lena E tar upp frågan utifrån en inbjudan som kommit från Hälsokällan.
Arbetsgrupp finns redan där skolsköterskor, skolkuratorer, socialtjänst synkar sina handlingsplaner.
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Karin berättar att socialchefsnätverket tagit upp frågan. Nätverket ska
ta fram en plan över hur medel från Länsstyrelsen ska användas.
Ingela är med i en arbetsgrupp som har koll på Länsstyrelsens information i frågan. Hon tycker att Samverkan Vänersborg kan avvakta Länsstyrelsens beslut om tilldelade medel. Fyrbodal är en av
fyra regioner i landet som ska ha extra fokus på frågan.
Anne anser att vi även kan använda samverkansgruppen VIN - Våld i
nära relationer.
Frågan följs upp vid nästa möte.
6. Fokusområde: Barn och ungas psykiska hälsa
Handlingsplan för suicidprevention
Handlingsplanen är antagen sedan tidigare i både Styrgrupp och
Ledningsgrupp. Det råder osäkerhet kring hur mycket planen nått ut
och en ny implementeringsrunda behövs. Ledningsgruppen anser
inte att vi ska revidera planen i nuläget.
Planen skickas återigen med som bilaga till minnesanteckningarna.
Beslut:
Varje chef tar ansvar för att implementering sker.
Karin och Anne-Len tar upp frågan i KDL.
Handlingsplan psykisk hälsa, Barn och unga
Närsjukvårdsgruppen (=Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp) behöver göra en lokal handlingsplan för psykisk hälsa, barn och unga.
Kommunstyrelsen antog 2019-01-30 Handlingsplan för psykisk hälsa
i Västra Götaland 2018-2020.
Handlingsplanen för de vuxna är redan färdigställd, och vi behöver
samla ihop våra andra planer till en sammantagen för barn och unga.
Beslut: En arbetsgrupp bildas för arbetet.
 Malin Callh, sammankallande
 Carianne
 Anne
 IFO/OoF: Karin meddelar Carianne vem det blir
 Primärvård: Lena L/Ronny/Maria meddelar Carianne vem det
blir
 BUP utser adjungerad som kan svara på frågor (Theresia
meddelar Carianne vem)
 Ungdomsmottagning utser adjungerad som kan svara på frågor (Ingela meddelar Carianne vem)
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7. Drogförebyggande arbete
Vik drogförebyggande samordnare Caroline Näslund föredrog ärendet. Carolines bildspel biläggs anteckningarna. I dagordningen till
mötet har skickats ut: 1. Budget 2. Beskrivning av nätverk ungdom
3. Planering spelutbildning 4. Spelutbildning syfte och upplägg.
Kommentar: Budget 2019 gällande aktivitetsmedel från Rådet för
hälsa och social hållbarhet har ökat från 225 000 till 300 000 jämfört
med förra året.
Syftet för nätverk ungdoms arbete har tagits fram av hela nätverksgruppen. Kommunpolis och samverkande socialsekreterare har besökt gruppen.
Vem ytterligare vill ha anteckningar från dessa nätverksträffar? I bildspelet benämns vilka som får anteckningarna nu. Finns ytterligare
önskemål på utskick? Hör av dig till drogförebyggande samordnare.
Gällande spelutbildningen: beslut behövs om hur arbetet ska fortsätta. Karin och Anne-Len tar med sig frågan till nästa BRÅ-möte.
Beslut:
 Budget beslutas enligt förslaget.
 Nätverk ungdom: Det är OK att gruppen träffas utifrån Carolines förslag. Varje förvaltnings ledningsgrupp tar upp frågan
vilka som ska vara med i gruppen. Återkoppling sker till Ewa.
 Övergripande nätverk: Anne-Len och Karin tar med sig frågan
till BRÅ.

8. Västbusfrågor
Inga avvikelser är inlämnade.
Lena E tar upp aktuell fråga. Hon har fått signaler om att familjer bolllas mellan olika verksamheter. Samverkansdokument är på gång för
samarbetet mellan Elevhälsa och BUP. Theresia och Lena har ansvar för detta.
Diskussion förs vid mötet om vårdcentralernas roll. Familjer har fått
hänvisningar som inte överensstämmer med det som är uppgjort i
Regional medicinsk riktlinje: Ansvarsfördelning mellan primärvård
och barn- och ungdomspsykiatri.
Lena L, Ronny och Maria uppmanar alla att ta upp sådana frågor
med den vårdcentral det gäller:
Lars Thuvesen, Vänerparken
Lena Larsson/Ronny Brandberg, Brålanda/Torpa
Maria Aronsson, Nordstan
Anna-Karin Olin, Vargön
9. Kommentarer om tider för ledningsgruppens sammanträden
Två av årets ledningsgruppsmöten krockar med CSG. Vi väljer att ha
kvar tiderna. Förvaltningschefer ordnar ersättare för CSG.
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10. Övriga frågor
Ulrika G tar upp problematiskt läge för de ungdomar som fått tillfälligt
uppehållstillstånd för att studera. Ett par hundra ungdomar saknar
sysselsättning över sommaren. Orosanmälningar är gjorda utifrån
droganvändning hos en del av ungdomarna. En stor oro finns kring
vad dessa ungdomar ska ha att göra över sommaren.
Christer berättar att det är högst osäkert vad som gäller kring sommarlovspengar i år. Inga medel är ännu beslutade. Länsstyrelsen har
lyst ut medel, och Christer håller på att titta på detta.
Camilla har möjlighet att upplåta platser på vuxenutbildningen över
sommaren.
Camilla sammanställer ett förslag för vad som skulle kunna göras
inom ramen för vuxenutbildningen, exempelvis sommarskola för
vuxna.
Camillas underlag lämnas till kommundirektör och kommunalråden
via Karin och Anne-Len.

Anteckningarna fördes av Carianne

