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Protokoll 2017-08-21
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Halmstad: Sara Libera avdelningschef
Falkenberg: Eva-Marie Gustavsson, avdelningschef
Laholm: Marie Strömberg, avdelningschef
Ordförande
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef
Hylte: Helena Nilsson, enhetschef
Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Eva Fallgren, processtöd
Sekreterare
Frånvarande:
Region Halland: Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen
Varberg: Karin Kärrengård, enhetschef
1. Mötets öppnande
Marie Strömberg hälsade samtliga närvarande välkomna till sammanträdet.

2. Föregående mötesprotokoll (2017-05-29)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

3. Till och från strategisk grupp
Strategisk grupps protokoll bifogas protokollet
8.2. Rekrytering ordförande och samordnare på taktisk nivå
Föredragande: Lillemor Berglund, Maria Mangfors Hallberg
Beslut 1, 2017-06-16:
Strategisk grupp
beslutar att utse
följande personer till
ordförande och
samordnare:
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Aslak Iversen
Ann-Helen Svensson
Thomas Wollentz
Per Steneryd
Marie Strömberg

RH, Psykiatrin
Kungsbacka
Halmstad
RH, Närsjukvården
Laholm

Ordförande
Ordförande
Samordnare
Samordnare
Ordförande

Mitt i Livet
Senior
Digitalisering
Psykisk Hälsa
Barn, unga och familj

Taktisk grupp går igenom den nya strukturen och förändringarna i de taktiska
grupperna.
4. Mål- och handlingsplan, dialog kring prioriterade områden i den nya
strukturen.
Samtal om vilka områden som taktisk grupp funktionsnedsättning anser som
prioriterade in i den nya strukturen.
Taktisk grupp beslutade om att prioritera följande områden att arbeta med i den nya
strukturen:
att tydliggöra om brukarmedverkan ska vara en fast del och hur detta ska se ut
att utforma ett systematiskt arbete med brukardelaktighet samt visa på metoder för
brukardelaktighet.
att vidare bevaka chefsutbildningen som ges på Halmstad Högskola
att fortsätta dialoger om kompetensförsörjningen inom området funktionsnedsättning

5. Högskolans chefsutbildning
Taktisk grupp gick igenom och tydliggjorde avtalet.
Alla kommuner betalar enligt avtalet bestämt antal platser.
Fakturan skickas till respektive kommun en gång om året.
Kommunerna ansvarar själva för att följa upp den anställdes deltagande i
utbildningen.
Betalningsplanen som är bifogad avtalet är felaktigt och har korrigerats av
Högskolan. Ny betalningsplan bifogas anteckningarna.
Taktisk grupp beslutade att framföra till Högskolan:
att anmälningarna ska gå direkt till Högskolan
att regelbundet få närvarolistor
att Högskolan gör en utvärdering av utbildningen
Taktisk grupp beslutade
att litteraturen finansieras av kvarvarande statsbidrag
att del av utbildningen finansieras av ev. kvarvarande statsbidrag
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6. Barnambassadörsutbildning
Utbildningen i barns delaktighet med Ann-Marie Stenhammar
är bokad följande dagar 14/12 heldag samt 11 och 23/1 halvdagar på Asia Spa –
Stadshotellet i Varberg. Vi räknar 25 platser och dessa ska fördelas. Kostnaden tas
enligt mål och handlingsplan av kvarvarande medel. Inbjudan kommer ut snart och
går till både chefer och medarbetare. Vid tidigare utbildning var syftet att utbilda till
barnambassadörer men så har det inte blivit. Taktisk grupp diskuterar därför att syftet
med utbildningen är att ge en bra utbildning och redskap för medarbetare att arbeta
med barns delaktighet men att verksamheterna själva bedömer och beslutar om
deltagarna ska arbeta som barnambassadörer.
Taktisk grupp beslutade
att det är verksamheterna själva som avgör om deltagaren, efter att ha gått
utbildningen, ska ha en särskild nyckelroll i sin verksamhet.
att fördela platserna
Kungsbacka 4
Varberg 4
Falkenberg 3
Hylte 3
Halmstad 5
Laholm 3
Regionen 3

7. Uppföljning VUB Halland
Taktisk grupp beslutade:
att bordlägga punkten
Efter mötet har Anna gett följande information – ” den utredning som gjordes 2016
visade på att Halland är en för liten region för att satsa på en sådan verksamhet. Det
förslag som finns från BUP och Habiliteringen i Halland handlar om att skapa ett
gemensamt utrednings- och behandlingsteam för barn med autism. Förslaget är
inskickat men inget beslut är fattat av politikerna, så vi har ingen tidsplan just nu och
vet inte ens om det kommer att antas”.

8. Förändringar inom regionens tolkservice för blinda och döva
Taktisk grupp beslutade:
att bordlägga punkten och att meddela Anna Philis om att återkommer med
information om detta
9. Regionala handikapprådet
Deltagande i det regionala handikapprådets möten lyfts in under område
brukardelaktighet som diskuterats under punkt 4
Punkten hänger ihop med taktisk grupps diskussion om brukardelaktighet.
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10. Övriga frågor
- Ingrid Kvist erbjuder sig att komma och informera och diskutera trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård samt SIP och digitaliseringen av den. Alla
är positiva till detta och eftersom det inte blir fler möten i taktisk grupp
funktionsnedsatta så blir det en särskild inbjudan till detta
Taktisk grupp beslutade:
att bjuda in Ingrid Kvist till ett möte för att diskutera trygg och effektiv
utskrivning och SIP, Eva kontaktar Ingrid.

Detta blev sista mötet i den taktiska gruppen och Marie Strömberg tackar alla
för det arbete som gjorts. I den nya strukturen kommer funktionsnedsättning
bli ett fokusområde.

Marie Strömberg
Ordförande

Eva Fallgren
Sekreterare

