
 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan Psykisk hälsa  
sydöstra Skåne 

 
Datum:  Fredagen den 28 januari 2022 
Tid:  kl 13.00 – 15.00 
Plats:  Teams 
 
Närvarande: 
Jeannette Lindroth, Simrishamn  
Eva Gustafsson, Sjöbo 
Dan Kjellsson, Ystad 
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne  
Anna Palmgren, Skurup 
Camilla Andersson, Tomelilla 
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa 
 
Ej närvarande: 
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne 
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad 
Camilla Persson, Sjöbo 
Cecilia Nilsson, Capio primärvård Skurup 
Björn Widlund, primärvård Region Skåne 
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne 
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri , Region Skåne 
 
 

1. Utse sekreterare 

Carola Teirfolk utses till sekreterare 

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av föregående minnesanteckningar 

3. Information från Samverkansutvecklaren 

Ingen särskild information denna gång 

4. Lokal överenskommelse (LÖK) 

Den Lokala överenskommelsen är klar att skickas ut på remiss, i första hand går den via representanterna i 

styrgruppen för vidare befordran ut i respektive organisation, Carola skickar till de som inte ingår där. 

5. Redovisning av länsgemensamma medel 

Redovisning av länsgemensamma medel; utfallet visar att HMOU kostat mer än budgeterat 2021 i övrigt så 

ligger kostnaden bra i förhållande till budget. Redovisning ska ske till Skånes kommuner senast 1 februari 

och vi kommer även att lägga till kostnaden för Samverkansutvecklaren från augusti månad 2021. 

Önskemål från styrgruppen är att samverkansutvecklaren gör en lathund för redovisning av kommunmedel 

för att underlätta för kommunerna. 

https://intra.ystad.se/
https://www.bing.com/images/search?q=tomelilla+kommun&id=4864F99A13F79322247933499E3025EE4EC7CB24&FORM=IQFRBA
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6. HMOU 2022 

Om HMOU fortsätter under 2022 så måste det finnas tydliga ramar med aktiviteten för att hålla budget och 

innehåll. Ett förslag på struktur och organisationen har tagits fram av Therese Rosenqvist och Kamilla 

Pålsson från Sjöbo som presenterats för styrgruppen. Samverkansutvecklaren gör en kostnadsberäkning 

utifrån det och presenterar vid nästa styrgruppsmöte då beslut tas för 2022. Styrgruppen är eniga att fokus 

för 2022 bör vara de med långvarigt försörjningsstöd. 

7. Funderingar kring brukarrevision 2022? 

Det har kommit in fråga från brukarrevisorerna om det finns planerad revision för 2022. Styrgruppen ger 

samverkansutvecklaren uppdrag fråga Kompetensgruppen samt brukarrevisorerna om de har några tankar 

för revisionsområde. 

8. Information från samrådsgruppen Barn/Unga 

Peter skickade ut information om pågående PDSA samt utvärdering av introduktionsdag. 

Samverkansutvecklaren kommer tillsammans med Jarkko Bäckwall BUP att vara processledare i 

Nytorpsmodellen som inleddes nu i januari och pågår hela terminen. 

9. Kartläggning av samsjuklighet inom socialpsykiatri Ystad kommun  

Dan redogör kort för rapporten som visar behov av utbildning inom beroende/samsjuklighet samt 

samverkansfrågor. Ev tillsätta utvecklingsledare i Ystad kommun för att skapa förutsättningar för att öka 

samverkan över områdesgränserna. Frågorna är aktuella i fler kommuner. Vi följer upp samsjuklighet, 

beroende/missbruk och psykisk hälsa för åtgärder under våren.  

10. Ekonomi – inspel inför budgetbeslut 2022, Fokus; samverkan/samsjuklighet, suicidprevention samt stärkt 

brukarmedverkan. Tilläggsöverenskommelse 2022 SKR 

De tre ovanstående rubrikerna gällde för 2021 och kommer också att gälla för 2022. Samtliga kommuner 

har en utsedd person som ska ansvara för den lokala suicidpreventiva handlingsplanen, aktiviteter för 

brukarinflytande i kommunerna,  

 
11. Övriga frågor 

Samverkansutvecklaren går ner i tjänstgöring till 60% från 1 februari 2022, utvärdering görs till sommaren. 
 

 
12. Nästa möte 25 februari 2022 

Vi diskuterade om mötet skulle flyttas då det är i sportlovsveckan men vi beslöt att ha kvar mötet. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

//Carola Teirfolk 


