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

fredagen den 29 Januari 2021
kl 13.00 – 14.30
Teams

Deltagare:
Dan Kjellsson, Ystad
Camilla Persson, Sjöbo
Anna Palmgren, Skurup
Björn Widlund, primärvård RS

Stina Lundqvist, Simrishamn
Eva Gustafsson, Sjöbo
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne

1. Sekreterare – Camilla Persson
2. Föregående minnesanteckningar – Inget att tillägga
3. Ekonomisk uppföljning 2019-2020
Beslut; Förslaget på redovisning godkänns av mötesdeltagarna
4. Kartläggning sysselsättning (Peter och Camilla P)
Sammanställning och analys har skickats ut till deltagarna inför mötet.
Reflektioner;
• Kommunerna har inte svarat utifrån samma målgrupp/målgrupper och i vissa svar är det sparsamt med svar vilket
försvårar någon djupare analys utifrån detta material.
• Det finns ett flertal aktiviteter i kommunerna, dock kräver de flesta biståndsbeslut. En synpunkt är att det vore
önskvärt att förenkla vägen till sysselsättning utan krav på bistånd, åtminstone inledningsvis. Exempelvis för personer
med aktivitetsersättning, sjukersättning eller långvarig sjukskrivning men så klart med godkännande av
försäkringskassa.
• Kommunerna har gemensamma projekt.
Förslag till kommande inriktning och uppdrag vuxensidan
• Byta perspektiv; Från sysselsättning till självförsörjning eller hälsoperspektiv/friskfaktorer till undvika eller minimera
försörjningsstöd/riskfaktor
• Identifiera strukturbrister och samverkans brister både intern inom kommuner men också externt med primärvård,
vuxen psykiatrin, försäkringskassa och arbetsförmedling
• Rättssäkerhet, likvärdighet.
Fortsatt arbete;
• Varje kommun identifierar 3-5 ärende där individen varit aktuell på försörjningsstöd minst 12 månader och är
sjukskriven (detta kan behöva tydliggöras)
• Vilka aktörer är involverade, vilka metoder avvänds, hur samordnas insatser/åtgärder, genomförs SIP, följs åtgärderna
upp, finns ett tydligt mål etc. Kan PO vara en resurs i detta? CM? IPS?
• Kommunikation internt mellan förvaltningarna i respektive kommun för samordning och tillgång till
aktiviteter/sysselsättning för individer?
• Kommunerna genomför arbetet under perioden mars-september. Sammanställning, identifierade styrkor och svagheter
gällande samverkan i ärendena sammanställs av en utsedd person i varje kommun.
• Samordnarna vuxen (Anders och Pia) sammankallar kommunrepresentanterna i början av nov-21 med syfte att titta på
likheter och skillnader i SÖSK kommunerna.
• Arbetsgrupp vuxen upphör

Beslut; Respektive kommun undersöker intresse av förslaget på fortsatt arbete. Återkopplar på mötet i
februari.
Huruvida samrådsgrupp vuxen ska fortsatta eller ny konstellation sammansättas diskuteras utifrån beslut
om aktiviteter.
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5. Verksamhetsplan 2021
Beslut; Dan & Stina upprättar verksamhetsplan utifrån fokus område och aktiviteter som beslutades på
planeringsdagen i november-20.
6. PRIO medel utifrån överenskommelse 2021
De länsgemensamma ska rekvireras utifrån planerade aktiviteter (mini projekt). Detta beslutas efter att
verksamhetsplanen är upprättad och beslutad.
För att tydliggöra PRIO medlens koppling till överenskommelse samt inhämta exempel på hur andra
område/regioner arbetar föreslås att Emelie Sundén, Skånes kommuner ska bjudas in.
Beslut; Respektive kommun ansvarar för rekvirering och redovisning av de kommunala medlen.
Eva bjuder in Emelie Sundén till mötet i februari.
7. Ramöverenskommelse/lokal överenskommelse
Osäkerhet om den regionala överenskommelsen är upprättad samt när den lokala förväntas vara klar. Vilka
verksamheter förväntas involveras/underteckna.
Beslut; Michael får i uppdrag att tydliggöra vilken tidplan som gäller och vilka krav det är på upprättandet.
Skriftlig återkoppling till styrgruppen innan mötet i februari
8. Inflytandearbete
Beslut; Michael får i uppdrag att upprätta ett förslag på genomförande av brukarrevisionen med inriktning
sysselsättning
9. Övriga frågor
Förslag på ny dagordning utifrån verksamhetsplan och överenskommelse

Nästa möte 26 februari

