Mötesanteckningar styrgrupp för samverkan i sydöstra Skåne,
den 23 april 2021
Närvarande:
Dan Kjellsson, Ystad
Stina Lundqvist, Simrishamn
Camilla Andersson, Tomelilla
Camilla Persson, Sjöbo
Eva Gustafsson, Sjöbo
Anna Palmgren, Skurup
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne. Anslöt 13.30
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne
Björn Widlund, primärvård RS
Föredragande utvecklingsledare Micael von Wowern
Meddelat förhinder
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne

Dagens agenda
1. Mötessekreterare
Stina Lundquist
2. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter
3. Dialog avseende utvecklingsledarens uppdrag under våren:
Micael deltar i denna punkt.
Kompetensgruppen, digitalisering, brukarrevision kopplat till arbete/sysselsättning, förtydligande
samverkan med brukarorganisationer:
Micael tillsammans med ISAM Marie Gassne, träffar Kompetensgruppen.
Återhämtningscafé är planerat i juni.
Micael har börjat planera för Skåneveckan som i år är den 4/10 – 10/10.
Kontakt kommer att tas med brukarorganisationer då de ska vara med i planeringen.
Micael, Marie/ISAM, Brukarföreningar och de personliga ombuden kommer att träffas i början av maj
för att diskutera digitalisering och digitalt utanförskap. Kartläggning i form av enkät ska göras.
Förslag på aktiviteter emottas gärna.
Brukarrevisionen har ett uppdrag under året som handlar om hur vuxna personer med psykisk ohälsa
och som uppbär försörjningsstöd upplever det stöd de får (eller saknar). Diskussion förs om hur
brukarrevisionen ska hitta dessa personer, denna diskussion kommer fortsätta i styrgruppen.
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Diskussion förs kring inflytande och delaktighet och Kompetensgruppens roll i detta. Namnbyte på
gruppen önskas. När det gäller brukar-och anhörigrådet så avser styrgruppen inte att möten med
rådet ska ske i den övergripande form som skett tidigare utan de kommer att bjudas in till respektive
kommun utifrån den planering som varje kommun själva gör.
Aktiviteter gemensamma i sydöst och budget för genomförande, finns information om att
styrgruppen vill ha förslag?:
Detta är så gott som klart och framgår i verksamhetsplanen. Ska kompletteras med några fler
aktiviteter från gruppen barn och unga. Det ska också kopplas pengar till aktiviteter, några aktiviteter
bedöms inte resultera i någon extra kostnad utan genomförs i verksamheternas befintliga ramar.
Bekräftelse på MHFA/Instruktörsutbildning och två MI utbildningar i höst (kursledare och lokaler är
bokade). Dessa utbildningar kommer att genomföras under hösten.
4. Uppdelning av uppdrag
-

Framtagande av lokalöverenskommelse (tillsätta arbetsgrupp?): Avvaktar beslut tills efter den
workshop om överenskommelsen den 24/5 som några i styrgruppen kommer delta i.

-

Brukarevisorer (uppdrag, arvodering etc): Dessa är idag timanställda i Ystad och förblir så under året.
Diskussion om hur detta ska se ut framöver. Brukarrevisorerna har 1 uppdrag under 2021.

-

Mötesadministration (bereda ärenden, inbjudan, minnesanteckningar): Ordförandeskap överflyttas
till Simrishamn i och med anställningen av samverkansutvecklare. Frågor om vem som ska bereda
ärenden, föra anteckningar etc lyfts när tjänsten är tillsatt.

-

Samrådsgrupper: Peter och Camilla P fortsätter att ha kontakt.

-

Arbetsledning samordnare: Stina

-

Ekonomi: En genomgång kommer att göras vid styrgruppens möte i maj.

-

Kommunikation: Dan lyfter den merkostnad som hamnar på kringresurser i anställande kommun och
att detta måste beaktas och också bekostas av de länsgemensamma medlen.

5. Övriga frågor
-

Rekrytering samordnare. Eva och Stina informerar om intervju som gjorts och styrgruppen är överens
om att ge Eva och Stina i uppdrag att gå vidare med referenstagning och om dessa faller väl ut
anställa personen. Styrgruppen lyfter önskan om att den som anställs kommer och presenterar sig på
mötet i maj samt ges möjlighet att delta på workshop om ramöverenskommelsen den 24 maj.
Diskussion förs också om möjligheten för den som anställs att påbörja sammanställningen av den
lokala överenskommelsen.

6. Nästa möte 2021-05-28 eventuella punkter
-

Ekonomisk sammanställning inför överflyttning av medel till Simrishamn

