Minnesanteckningar styrgruppsmöte samverkan i sydöstra Skåne
Datum:
Tid:
Plats:

2021-02-26
Kl 13.00-14.30
Digitalt möte

Deltagare:
Dan Kjellsson, Ystad
Camilla Andersson, Tomelilla
Camilla Persson, Sjöbo
Anders Wedin, Simrishamn
Delvis under mötet
Ingrid Thörn BUP Region Skåne

Anna Palmgren, Skurup
Eva Gustafsson, Sjöbo
Stina Lundqvist, Simrishamn
Björn Widlund, Primärvård RS
Micael von Wowern

1. Sekreterare- Camilla Andersson
2. Föregående minnesanteckningar- Går igenom och lägger till handlingarna.
3. Handlingsplan avseende suicid- Micael von Wowern föredrar aktuellt läge i kommunerna och
presenterar ett förslag till handlingsplan. Styrgruppen har en kort diskussion kring om planen kan
göras gemensam för kommunerna eller varje kommun ska göra en kommunspecifik.
Beslut: Styrgruppen tar upp frågan igen på nästa möte.
4. Tidsplan gällande överenskommelser- Micael von Wowern informerar om att
ramöverenskommelsen är hanterad i tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan och i
Centralt Samverkansorgan i december 2020. Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd antog
överenskommelsen i februari och Skånes Kommuner har beslutat att rekommendera kommunerna
att anta densamma.
Därefter ska den lokala överenskommelsen i Sydost beredas och beslutas. Tidsplan saknas.
5. Uppdatering hemsida- Micael har uppdaterat informationsguiden för några veckor sedan. Den
trycks inte upp längre utan de som efterfrågar en pappersversion så ska verksamheterna vara
behjälpliga att skriva ut. Den publika sidan Psykisk hälsa på www.ystad.se ska speglas i övriga
kommuner och Micael tar kontakt med webbansvariga i respektive kommun för att genomföra
detta. På Ung i .. (kommunens namn ) finns även information vart unga med ohälsa kan vända sig i
sin kommun.
6. Verksamhetsplan 2021-2022- Förslag är upprättat och Micael von Wowern ges uppdraget att
skicka ut den på remiss till brukarorganisationer och till deltagare i våra arbetsgrupper inom
samverkan. Vid nästa möte ska verksamhetsplanen beslutas och medel ska tillsättas respektive
aktivitet.
7. Återkoppling avseende förslag kartläggning vid senaste möte- Styrgruppen har gett uppdrag till
kommunens berörda verksamheter där de ska ta fram 4-5 ärenden med klienter/brukare som har
behov av insatser för att komma ut i arbete/sysselsättning och som idag uppbär försörjningsstöd.
Detta för att kartlägga brister och systemfel men även framgångsfaktorer. Kommunerna har ställt
sig positiva till förslaget om kartläggningen. Camilla Persson och Peter Södergren, tar fram
gemensamma frågeställningar, tidsramar och hur erfarenhetsutbytet efter kartläggningen ska
genomföras. Varje kommun utser en medarbetare som samordnar kartläggningen. I slutet av hösten
2021 kommer kommunens representanter att träffas för att gå igenom kartläggningarna.
Beslut : Att ge uppdrag till brukarrevisorerna att de utför en revision i samtliga fem kommuner där
de intervjuar brukare/klienter som tillhör ovanstående målgrupp. Detta för att få en bild av hur
upplevelsen av stöd/insatser är och vilka brister/systemfel som finns och vad som man upplever är

Sid 2 (2)
framgångsrikt (vad är en god hjälp/gott stöd). Brukarrevisionen tillsammans med verksamheternas
kartläggning ger då en samlad bild av vad som behöver förbättras/förändras/utvecklas.
8. Överenskommelse 2021- De länsgemensamma medel som styrgruppen förfogar över ska användas
till områdena Samsjuklighet, Ungdomsmottagningar och suicidprevention. De kommunala
pengarna rekvirera varje kommun för sig och förfogar över.
Beslut: Aktiviteter som ska bekostas av de länsgemensamma pengarna ska förekommas av
projektplan och önskemål om medel till satsningen. Styrgruppen beslutar i ärendet.
Beslut: Att anställa en ny samordnare när Micael von Wowern slutar sin tjänst i augusti.
Befattningsbeskrivning och kravprofil tas fram av de kommunala tjänstemännen i styrgruppen.
Tjänsten finansieras av länsgemensamma medel.
Beslut: Micael von Wowern ges i uppdrag att rekvirera de länsgemensamma pengarna för 2021.
9. Övrigt- Camilla Persson framför önskemål om att Anders Wedin deltar i några av mötena i
BARNgruppen där skolfrågor ofta diskuteras. Camilla och Anders ser över om det är möjligt
framöver.
Nästa möte 26 mars.
Punkter till nästa möte
• Verksamhetsplan 2021-2022
• Handlingsplan suicid

