Dnr: RS150119

Protokoll 2017-01-16
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Halmstad: Marie Langemark avdelningschef
Falkenberg: Eva-Marie Gustavsson, avdelningschef
Laholm: Marie Strömberg, avdelningschef
Hylte: Helena Nilsson, enhetschef
Varberg: Karin Kärrengård, enhetschef

Ordförande

Region Halland:
Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen
Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Per Albinsson, processtöd
Sekreterare
Åsa Claesson, processtöd Missbruk/beroende, p 9
Frånvarande:
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef

Övriga medverkande: Stina Grönevall, Halmstads kommun p 4

1.
Mötets öppnande
Marie Strömberg hälsade samtliga närvarande välkomna till sammanträdet varefter
en kort presentationsrunda följde.

2.
Föregående mötesprotokoll (2016-12-12)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
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3.
Protokoll från strategisk nivå (2016-12-16)
Taktisk grupp gick igenom protokollet från strategisk nivås möte 2016-12-16. En
särskild diskussion fördes rörande punkt 4 ”Brukarmedskapande – återrapportering
av uppdrag” och då särskilt beslut 3:
”Strategisk nivå beslutar att verka för enhetliga reglementen och arvodesförfaranden
för brukarsamverkan på regional nivå genom att, som ett första steg, uppmärksamma
CGH på olikheter som föreligger idag. TG funktionsnedsättning uppdras att ta fram
förslag till underlag.”
Taktisk grupp beslutade:
att uppdra åt Per Albinsson att inleda arbetet med att ta fram förslag till
diskussionsunderlag.

4.

SÄRNÄR – uppdrag till taktisk grupp

Stina Grönevall informerade att något remissvar ännu inte inkommit från Region
Halland. Det visade sig att Region Halland hade fått en annan remissversion än vad
som skickats ut till kommunerna. En komplettering har därför skett och svar från
Region Halland ska vara inkommet senast fredagen den 20 januari 2017. Under
diskussionen togs också upp en skrivelse från Falkenbergs kommun. Skrivelsen
innehåller främst förslag till vissa förtydliganden. Taktisk grupp beslutade:
att bordlägga ärendet till början av februari då Taktisk grupp mailledes kan fatta
beslut i frågan utifrån ett slutligt underlag som ställs samman av Stina Grönevall.

5.

Utbildning till stödpedagog

Marie Strömberg informerade om de diskussioner som förts med MedLearn AB. Det
noterades att en uppdragsutbildning för närvarande inte är aktuell. Taktisk grupp
beslutade:
att bordlägga ärendet i avvaktan på svar från MYH på länets gemensamma ansökan
om yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog.
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6.

Mål- och handlingsplan 2017-2019

Taktisk grupp diskuterade några av de kompetensutvecklingsinsatser som finns
upptagna i Mål- och handlingsplanen 2017-2019. Främst kretsade diskussionen om
begränsningsåtgärder, chefsutbildningen och utbildningen rörande barns delaktighet.
I det senare fallet rådde tveksamhet om innebörden av begreppet
”Barnambassadörer” och om tidigare deltagare faktisk har en sådan roll i den egna
verksamheten. Taktisk grupp beslutade:
att varje huvudman inventerar på hemmaplan och att frågan tas upp för diskussion
på mötet den 24 april 2017, då processtödet för programområdet Barn, unga och
familj, Eva Fallgren kommer till den taktiska gruppens möte.

7.
Avstämning: ”Regionalt kompetensutvecklingsprogram för
anställda inom funktionhinderområdet i Halland 2016-2020”
I september 2015 antogs större delen av de förslag som presenterades i
utredningsrapporten ”Regionalt kompetensutvecklingsprogram för anställda inom
funktionshinderområdet i Halland 2016-2020”. Taktisk grupp gick igenom en matris
innehållande planerade utbildningar under åren 2016-2020. Taktisk grupp noterade:
att de flesta utbildningarna har genomförts eller kommer att genomföras i stort sett i
enlighet med tidigare antagen plan.

8.

Eventuell ny utbildningsomgång ”Tidiga tecken”

Vid föregående möte i taktisk grupp beslutades att respektive huvudman skulle
analysera behovet av och intresset för en ny utbildningsomgång rörande ”Tidiga
tecken”. Under diskussion framkom att det i flera av kommunerna finns intresse för
ett varierande antal platser på en eventuell ny utbildningsomgång. Taktisk grupp
beslutade:
att uppdra åt Per Albinsson att utreda möjligheterna till en länsgemensam utbildning
”Tidiga tecken”
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9.

Samverkan med övriga programområden: Missbruk/beroende

Utvecklingsstrateg Åsa Claesson informerade om pågående arbete och insatser
inom programområdet Missbruk/beroende. Särskilt fokus låg i presentationen på den
uppbyggda samverkansstrukturen inom programområdet, den nya beroendeenheten,
LOB-överenskommelsen samt Brukarrådets roll och arbetssätt. Presentationen
bilägges protokollet. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

Nästa möte i den taktiska gruppen: 6 mars 2017, Södra vägen 9 Halmstad,
lokal Sälen 09:00 – 12:00

Marie Strömberg
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

