
 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesanteckningar styrgruppsmöte, samverkan sydöstra Skåne 
Datum: Onsdag den 22 januari 2020 
Tid: kl. 13:30-16:30 
Plats/lokal: Löderupssalen, Nya Rådhuset, Ystad 
 
Närvarande Dan Kjellsson, Stina Lundqvist, Camilla Persson, Anna Palmgren, Peter Södergren,  
 Eva Gustafsson, Micael von Wowern  
 
Meddelat  
Förhinder Viweca Thoresson, Dennis Hjälmström; Ingrid Thörn, Anette Månsson, Björn Widlund 

INFORMATION/DISKUSSION 

1. Rapporter 
a. Fontänhus i sydöst/Förstudie kring förutsättningar 

Marie Skärblom Hermansson och Micael vW föredrog resultat av en förstudie/finns tillräckligt 
underlag (målgrupp) som kan anses vara en förutsättning för att starta ett fontänhus i sydöstra 
Skåne. (Bilaga) 
Styrgruppen önskar att förstudien kompletteras med effekter av fontänhusverksamhet.  
Effekter i form av beräknade/faktiska förändrade kostnader för kommunal och regional 
verksamhet p g a ett mindre nyttjande av deras verksamheter. 
Micael vW uppdrags ta fram dessa effekter och presentera detta för styrgruppen.   
 

b. Rapport utvärdering av samverkan och PRIO arbetet 2016-2018  
Carolina Palm föredrog resultat av utvärderingen, som bygger på en enkät. 
Svarsfrekvensen på den enkät som lämnades ut var 52%, därför bör resultatet tolkas med viss 
försiktighet. (bilaga) 
 
Workshops (datum/tid) utifrån utvärderingsresultatet är erbjudna samtliga kommuner. 
Sjöbo genomför en dylik den 2/3, även Skurup önskar boka datum för en workshop, övriga 
avvaktar deras erfarenhet av genomförd workshop 
  
 

2. Samverkan/Samverkansorganisation samt kommunikations-/informationsflöde 
a. Diskussion med FK/AF/Finsam kring samverkan i sydöstra Skåne. 

Samverkansgrupp/vuxna inbjuder AF/FK till sina samrådsmöten enbart när fråga specifikt berör 
AF/FK. Camilla P och Peter S informerar samrådsgruppens samordnare om detta 
 

b. Uppdatering av lokal Samverkansöverenskommelse Sydöstra Skåne 
Uppdatering/revidering av lokal samverkansöverenskommelse i sydöstra Skåne. Den ska utgå 
från den uppdaterade/reviderade Ramöverenskommelse som ska gälla i Skåne, som beräknas 
vara klar i april. 
 
En arbetsgrupp tillsätts, med uppdrag att ta fram ett förslag till lokal samverkansöverens-
kommelse.  
Camilla P och Peter S informerar samordnarna att på kommande samrådsmöte utse två personer 
i varje samrådsgrupp som ska ingå i arbetsgruppen. Stina L, Peter S, Björn W och Ingrid T 
representerar styrgruppen i arbetsgruppen. 
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3. Uppföljning av frågor från tidigare styrgruppsmöte 
a. Uppföljning framtidsplanering/Samrådsgrupperna 29 nov 2019  

Camilla P, Peter S rapporterade. 
Samrådsgrupperna ska till senast den 31/1 ta fram en aktivitetsplan där aktiviteter, mål och 
kostnader för genomförande av aktiviteterna framgår.  
Dessa förslag/aktivitetsplaner ställs till styrgruppen för beslut. 
 
 

b. Case management, uppföljningsmodell  
Camilla P, Peter S har återkopplat till samrådsgrupp/vuxna 
 
 

c. IPS, stöd till arbete sysselsättning  
En framställan från samrådsgrupp/vuxna har lämnats till styrgruppen, de föreslår att det  
utbildas ca 10 personer (2/kommun) i metoden.  
Camilla P, Peter S återkopplar till samrådsgrupp/vuxna 
 
 

d. Peer Support i sydöst/Förstudie  
Styrgruppen kommer/ har tagit upp frågan med sina respektive berörda verksamheter. 
Styrgruppen ställer sig avvaktande till Peer Support 
Camilla P, Peter S återkopplar till samrådsgrupp/vuxna 
 
 

e. Delat beslutsfattande, utse pilotverksamhet  
Micael vW rapporterade. Medel till att genomföra/implementera metoden kom 2019 och är 
bokade för användning 2020. Samrådsgruppen/vuxna har bett styrgruppen utse en 
pilotverksamhet (Bilaga, processöversikt) 
 
Ett förslag till avtal med Umeå Universitet har inkommit, som reglerar hur 
utbildningen/färdighetsträningen genomförs.  
Styrgruppen senarelägger beslut om genomförande av utbildning, Micael v W meddelar Umeå 
Universitet.  
  
 

4. Gemensam utbildning/fortbildning 
Instruktörsutbildning, MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) Kursen genomförs vecka 12 (16-20/3)   
i Ystad . Inkommit 15 deltagare från sydöst samt, Ängelholms kommun har anmält ett intresse att 
köpa platser på kursen. 
Avtal om utbildning skrivs med NASP/Karolinska institutet. Dan K undertecknar avtalet. 
 
 

5. Ekonomi/stimulansmedel  
PRIO/Överenskommelse 2020, fördela/budgetera aktiviteter  
Micael vW informerade att SKR och staten fortfarande diskuterar hur och vad en överenskommelse 
kring psykisk hälsa (PRIO) 2020 ska innehålla. 
Enligt en förhandsinfo så kommer kommunerna och regionerna få en något mindre pott. 
Det diskuteras också överenskommelser/stimulansmedel som tillkommer utöver den gängse potten,  
t ex medel till suicidprevention, tillgänglighet (BUP) och inflytandearbete   
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6. Inflytande/delaktighet 
Uppdrag för BISAM/ISAM samt Brukar- och Anhörigråd  
Stina L informerade om mötet med BISAM/ISAM och de kommer att mötas regelbundet och 
BISAM/ISAM uppdrag utgör mötesagendan eftersom styrgruppen är uppdragsgivare (inte 
arbetsgivare). 
 
 

7. Avvikelser från samverkansöverenskommelsen (stående punkt) 
 

BESLUT 

1. Förstudie fontänhus ska kompletteras med ekonomiska effekter 
Micael v W uppdrag ta fram detta 
 

2. Arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till lokal samverkansöverenskommelse tillsätts 
 

3. Instruktörsutbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa genomförs vecka 12 (16-20/3) 
 

 
 
 
 
Kommande styrgruppsmöten 
Onsdag den 8 april kl 13:30-16:00 (Löderupssalen/Nya Rådhuset, Ystad) 
Onsdag 3 juni kl 13:30-16:00 (Löderupssalen/Nya Rådhuset, Ystad) 
 
 
 
/Micael von Wowern 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


