
 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesanteckningar styrgrupp för samverkan sydöstra Skåne, den 8 april 2020 
 

Närvarande: Dan Kjellsson, Stina Lundqvist, Viweca Thoresson, Camilla Persson, Eva Gustafsson,  
Anna Palmgren, Dennis Hjälmström, Peter Södergren, Ingrid Thörn, Björn Widlund,  
Micael von Wowern 

 
Förhinder: Christina Nilsson (PV/Capio) 
 
 
1. Rapporter 

Rapport utvärdering, Sociala kooperativet Bredvid  
Utvärderingsrapporten föredrogs av Micael vW.  
Diskussion återupptas vid nästa möte 3 juni 
 

2. Samverkan/Samverkansorganisation samt kommunikations-/informationsflöde 
Uppdatering av lokal Samverkansöverenskommelse Sydöstra Skåne 
Start av en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en uppdaterad lokal samverkansöverenskommelse 
kan f n inte fastställas. Det saknas information om när Ramöverenskommelsen för Skåne kommer att 
vara klar, vilket fördröjer starten av det lokala arbetet. 
 
SKR/Uppdrag psykisk hälsa har tagit fram ett stöddokument som kan användas i arbete med att ta 
fram överenskommelser.  
 
Representanter för styrgruppen, Stina L, Peter S, Björn W 
Representanter från samverkansgrupperna ej utsedda 
Hur brukar- och anhörigperspektivet ska beaktas/integreras i arbetet ska fastställas   
 
 

3. Uppföljning av frågor från tidigare styrgruppsmöte 
a. Aktivitetsplanering samrådsgrupper samt inflytandearbetet/BISAM-ISAM 2020 

Samrådsgrupp barn/unga  
Aktivitetsplan för 2020 beslutas med budget om totalt 490 000 kr, varav …….. 
- Material/litteratur 20 000 kr 
- Lokaler 10 000 kr 
- Digitalt verktyg för skattning/sammanställning av arbetskostnad 10 000 kr 
- Studiebesök, Kolsva 120 000 kr 
- Handledning CPS 250 000 kr 
- Utb/handledning av stödgruppsledare 80 000 kr 
 
Samrådsgrupp vuxna  
Aktiviteter som pågått 2019 och ska fortgå 2020 är; 
-Häng med oss ut (HMOU 2.0) 
-Motiverande samtal (MI) utbildningar, enligt tidigare planering  
-Instruktörsutbildning Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA (se punkt 4a) 
 
Samrådsgrupp vuxna kommer att fortsätta diskutera övrig aktivitetsplanering för 2020 med 
styrgruppens representanter (Camilla P/Peter S). 
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Inflytandearbete/aktivitetsplanering (BISAM/ISAM)  
Aktivitetsplan för 2020 beslutas med budget om totalt 529 000 kr, varav ……. 
- Möten kompetensgruppen, 8 800 kr 
- Förmöte brukar/anhörigråd, 3 000 kr 
- SAMSAS dag, 40 000 kr 
- Återhämtningscaféer, 65 000 kr 
- Möten brukarrevisorer, 5 000 kr 
- Inflytandedialoger, 7 200 kr 
- Inflytandearbete inkl. inflytandedagar, 180 000 kr 
- Kroppen o knoppen loppet, 5 000 kr 
- Skåneveckan, 215 000 kr 
 

b. Fontänhus i sydöst/ekonomiska effekter  
Micael föredrog ekonomiska effekter som ett Fontänhus kan generera.  
Få beräkningar finns att tillgå, bland de exempel som finns redovisas positiva ekonomiska 
effekter, men osäkert hur effekterna fördelas mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Fråga 
om hur/gå vidare bordläggs till nästa möte 3 juni.  
 

c. Delat beslutsfattande 
Fråga om hur/ gå vidare bordläggs tills vidare. 
 

4. Gemensam utbildning/fortbildning 
a. MHFA Instruktörsutbildning 2020 

Kursen som planerades att genomföras vecka 12 blev inställd och har flyttats till vecka 46 
 

5. Bokade utbildningsplatser som inte nyttjas/avbokas sent debiteras  
Finns ett beslut i styrgruppen sedan november 2018. 
 
Deltagare som inte nyttjar tilldelad/beviljad plats och meddelar detta senare än 10 dagar innan 
datum för utbildning/kurs/konferens o dyl. Berörd verksamhet debiteras då den kostnad som 
motsvarar kostanden för beviljad plats. Detta gäller även plats som arrangeras av annan än 
sydöstra Skåne och som bekostas av medel från samverkan i sydöstra Skåne. 
 

6. Ekonomi/stimulansmedel 
a. PRIO/Överenskommelse 2020, fördela/budgetera aktiviteter  

50% av de medel som resp. kommun tilldelats kommer att användas till lokalt 
utvecklingsarbete/psykisk hälsa/ohälsa. Resterande 50% läggs i en gemensam pott och ska 
fördelas till gemensamma aktiviteter 2020.  
Medlen ska användas under 2020 och redovisas enligt instruktion till SKR. 
  
Aktivitetsplaner/budget för Samrådsgrupp vuxna, barn/unga samt Inflytandearbete 2020 
(se punkt 3a) 
 

b. Förstärkt samverkan 2019 
Aktivitetsplan och fördelning av medel diskuterades. 
Förslag om en gemensam satsning på ”Backa Barnet” lämnades. Detta ska diskuteras vidare i 
förvaltningschefsgrupp (socialchefer/skolchefer). 
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c. Länsgemensamma medel 2020 
Hur medlen ska användas (se även punkt 6b) ska diskuteras vidare vid nästa möte 3 juni 
Förslag finns att använda del av medlen till suicidpreventivt arbete (suicidpreventiv plan). 
 

d. ”Gamla” PRIO-medel 
Inga beslut 
 

7. Inflytande/delaktighet 
a. Uppdrag för BISAM/ISAM samt Brukar- och Anhörigråd 

Stina L/Viweca T informerade om möte med BISAM/ISAM.  
Förlag finns att utveckla en ny struktur och form för Brukar- och Anhörigrådet  
 

8. Avvikelser från samverkansöverenskommelsen (stående punkt) 
Inga inlämnade  
 

9. Kommande möte 
Onsdag den 3 juni kl 13:30 
 

 
 


