Mötesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan i sydöstra Skåne
Datum:
Tid:
Plats:

fredagen den 28 maj 2021
kl 13.00 – 15.00
Teams

Kallade:
Dan Kjellsson, Ystad
Stina Lundqvist, Simrishamn
Camilla Andersson, Tomelilla
Camilla Persson, Sjöbo
Eva Gustafsson, Sjöbo
Anna Palmgren, Skurup
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne
Björn Widlund, primärvård RS
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad

Dagens agenda

1. Utse sekreterare
2. Föregående minnesanteckningar
3. Presentation av samverkansutvecklare Carola Teirfolk kl 13.00
Carola T presenterar sig och beskriver sin bakgrund, börjar sin anställning 9 augusti. Första utmaning att få
ett helhetsgrepp, att träffa människor ”på golvet”. Efter presentation deltar Carola i mötet för att få en
överblick i vårt fortsatta arbete i samverkan.
4. Ekonomisk sammanställning inför överflyttning av medel till Simrishamn/Stina
Stina och Dan har stämt av, ekonom kommer att stödja i detta arbete framöver.
5. Brukarrevision ändrat uppdrag/Stina
Förslag och beslut att brukarrevision genomförs under 2021 på ”häng med oss ut” med en presentation
innan oktober månads slut för fortsatt ställningstagande, vad har varit bra och som kan överflyttas till
befintlig verksamhet.
6. Lokal överenskommelse, tips från workshop den 24/5 /Eva, Ingrid, Peter mfl
Inte så mycket nytt men en del inspiration. Suicidpreventiva arbetet som skulle presenteras föll bort från
denna dag. Hur kan vi tänka vidare kring denna fråga? Arbetsgrupp Carola T, Ingrid T och Camilla A arbeta
fram den lokala överenskommelsen för beslut i styrgrupp. Bifogar underlag från denna dag.
7. Beslut om budget för aktiviteter (bil) Micael föredragande från kl 14.00
Micael presenterar budget för aktiviteter, se specifikt underlag.
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8. Beslut om projekt avseende länsgemensamma medel (bil) Micael föredragande
En viss ”förvirring” råder kring hur de länsgemensamma medlen som avser ansökan. Tydliggörs att ekonomi
som söks ska vara i samverkan Region och kommun ex. alla kommuner eller en kommun ihop med region.
Tillräckligt är att man är överens i samverkan om vem som gör vad och hur lite eller mycket i de rekvirerade
pengarna. Diskuterades ex. suicidpreventivt arbete gemensamt. Underlag som tagits fram i samverkan
kring digitalisering tas med till nästa styrgruppsmöte för diskussion och beslut.
9. Övriga frågor
Information om praxis för rätten till socialbidrag för köp av smartphone, se länk.
10. Nästa möte 2021-06-18 eventuella punkter Saltsjöbadens hotell och konferens

