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Protokoll 2016-05-09
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef
Halmstad: Marie Langemark avdelningschef
Varberg: Mia Netzén, enhetschef fr. o m p 2
Laholm: Marie Strömberg, avdelningschef

Ordförande

Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Per Albinsson, processtöd
Sekreterare
Frånvarande:
Falkenberg: Anette Berglund, enhetschef
Hylte: Lena Borg, enhetschef
Region Halland: Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen

Övriga medverkande: Caroline Ahl, MedLearn AB
Stina Grönvall, Hemvårdsförvaltningen Halmstad
1.
Mötets öppnande
Marie Langemark hälsade samtliga närvarande välkomna till sammanträdet.

2.
SÄRNÄR
Stina Grönvall informerade om strategisk nivås uppdrag till Taktisk grupp Personer
med funktionsnedsättning rörande SÄRNÄR. Diskussionen som fördes kom främst
att handla om uppdragets uppläggning, inriktning och vilken strategi som bör följas.
Det regionala MAS-nätverket bör kontaktas och juridisk expertis bör konsulteras.
Taktisk grupp beslutade:
att bjuda in representanter från MAS-nätverket till Taktisk grupps möte den 22
augusti 2016
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3.
Utbildning till stödpedagog
Caroline Ahl, MedLearn AB inledde en diskussion rörande dels en ansökan om KYutbildning, dels tankarna på en uppdragsutbildning blivande stödpedagoger. Efter
diskussion beslutade Taktisk grupp:
att avsiktsförklaringarna från kommunerna ska skickas till Per Albinsson senast den
23 juni,
att en uppdragsutbildning med 26 platser ska starta i november på halvfart i tolv
veckor,
att den första kursen ska vara ”Arbetssätt och metodutveckling”,
att huvudmännen står för litteraturkostnaderna,
att varje kommun undersöker de egna upphandlingsreglerna samt
att MedLearn AB utarbetar en inbjudan som skickas till Per Albinsson
4.
Föregående mötesprotokoll (2016-05-09)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

5.
Aktuellt från strategisk nivå (2016-04-15)
Efter genomgång av protokoll från Strategisk nivå beslutade Taktisk grupp:
att lägga protokollet till handlingarna.
6.
Avstämning: Mål- och handlingsplan 2016-2018
Per Albinsson informerade om vidtagna åtgärder rörande främst några
kompetensutvecklingsinsatser som finns i Mål- och handlingsplanen för 2016 och
2017. Det uppdagades att inskickade anmälningar inte fanns med i underlaget, vilket
justerades under mötets gång. Taktisk grupp beslutade:
att alla inbjudningar till utbildningar, kurser och konferenser bör läggas upp i en egen
mapp på Projectplace.
7.
Fördelning av platser vid framtida utbildningssatsningar
Per Albinsson redovisade förslag till fördelning av platser mellan länets kommuner
vid framtida utbildningssatsningar. Förslaget innebär en utgångspunkt på 26 platser
med följande fördelning: Hylte och Laholm två platser, Falkenberg fyra, Varberg fem,
Kungsbacka sex och Halmstad sju.
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att godkänna att förslaget kan tjäna som utgångspunkt för fördelning av platser för
kommande länsgemensamma utbildningar.
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8.
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016
Per Albinsson informerade om den nationella överenskommelsen mellan regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting för 2016 rörande psykisk hälsa. I Halland har
Taktisk grupp Psykiatri ett samordningsuppdrag och en särskild arbetsgrupp ”7gruppen” har bildats för att samordna huvudmännens analysarbete. Syftet är att
skicka in en länsgemensam analys och handlingsplan till SKL senast den 31 oktober
2016. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
9. Övriga frågor
Riktlinjer för andningshjälpmedel
Taktisk grupp beslutade:
att bordlägga ärendet samt
att varje kommun tar in synpunkter från den egna verksamheten.
Seminarium: Trygghet utan tvång- och begränsningar
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att Anette Hjalmarsson, Socialförvaltningen i Halmstad, får i uppdrag att fortsätta
diskussionen med den tilltänkta utbildningsanordnaren.
Representation vid heldagsmöte med Strategisk nivå 17 juni 2016
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att uppdra åt Marie Strömberg att representera Taktisk grupp under förmiddagen.
Ny mötestid i augusti 2016
Taktisk grupp beslutade:
att flytta nästkommande möte till den 22 augusti 2016.
Lönerevision – undersköterskor
Marie Langemark inledde en diskussion rörande utvecklingen av årets lönerörelse
rörande främst satsningen på undersköterskor och det eventuella problemet att
utbildade undersköterskor som arbetar som stödassistenter eller personliga
assistenter inte skulle vara aktuella för den tilltänkta lönesatsningen. Anna Bergsten
informerade om att det eventuellt inte skulle bli några problem med detta i
Kungsbacka. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
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Nästa möte i den taktiska gruppen: 22 augusti 2016, Regionen Hus, Södra
vägen 9 Halmstad, lokal Fataburen 09:00 – 12:00

Marie Langemark
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

