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Protokoll 2016-12-12
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef
Halmstad: Marie Langemark avdelningschef
Falkenberg: Eva-Marie Gustavsson, avdelningschef
Laholm: Marie Strömberg, avdelningschef
Hylte: Helena Nilsson, enhetschef

Ordförande

Region Halland:
Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen
Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Per Albinsson, processtöd
Sekreterare
Erika Brinkesjö, praktikant Högskolan i Halmstad
Frånvarande:
Varberg: Har inte anmält ny deltagare i gruppen

Övriga medverkande: Richard Lindström, länssamordnare eHälsa
Gerry Andersson, Högskolan i Halmstad
Stina Grönevall, Halmstads kommun

1.
Mötets öppnande
Marie Langemark hälsade samtliga närvarande välkomna till sammanträdet.

2.
Föregående mötesprotokoll (2016-11-07)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
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3.
Protokoll från strategisk nivå (2016-11-18)
Taktisk grupp gick igenom protokollet från strategisk nivås möte 2016-11-18.

4.

SÄRNÄR – uppdrag till taktisk grupp

Stina Grönevall informerade om reviderat förslag rörande en ny överenskommelse
om SÄRNÄR. Under diskussionen konstaterades att förslaget har förfinats, blivit
tydligare och mer pedagogiskt. Stinas presentation bilägges protokollet. Taktisk
grupp beslutade:
att bordlägga ärendet till nästkommande möte den 16 januari 2017.

5.

HICUBE Kompetenta vården

Gerry Andersson och Richard Lindström informerade om EU-projektet HICUBE
Kompetenta vården. Presentationen bilägges protokollet. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

6.
Finansiering av chefsutbildning 2016 på Högskolan i Halmstad
Per Albinsson redovisade ett förslag till finansiering av den första delkursen på
uppdragsutbildningen för första linjen chefer på Högskolan i Halmstad. Förslaget
innebär att kommunerna faktureras 3 000 kr per utnyttjad plats. Taktisk grupp
beslutade:
att godkänna förslaget.

7.

Utbildning till stödpedagog

Laholm och Halmstad har haft en konversation med MedLearn AB angående
möjligheterna till en uppdragsutbildning till stödpedagog. En ansökan från Halland
behandlas för närvarande av MYH och med anledning av det beslutade Taktisk
grupp:
att bordlägga ärendet till nästkommande möte.
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8.

Mål- och handlingsplan 2017-2019

Taktisk grupp konstaterade att Mål- och handlingsplan 2017-2019 har fastslagits av
Strategisk nivå i de delar som rör verksamheten under 2017. En diskussion fördes
rörande en förnyad utbildning för coacher i ”Tidiga tecken”. Taktisk grupp beslutade:
att respektive huvudman analyserar behov och intresse inom den egna
verksamheten samt
att med dessa analyser som underlag ta upp ärendet för förnyad diskussion på
nästkommande möte.

9.

Samverkan med övriga programområden

Marie Langemark inledde en diskussion om den taktiska gruppens samverkan med
övriga programområden i den regionala samverkans- och stödstrukturen. Efter
diskussion beslutade Taktisk grupp:
att bjuda in processtöden inom övriga programområden till taktisk grupps möten
under våren 2017.

10.

Övriga frågor

Marie Langemark initierade en diskussion rörande den regionala
kompetensutvecklingsgruppen. Taktisk grupp beslutade:
att lägga ned den regionala kompetensutvecklingsgruppen samt
att den under 2015 antagna ”Regionalt kompetensutvecklingsprogram för anställda
inom funktionshinderområdet 2016-2020” ska stämmas av på nästkommande möte i
taktisk grupp.
Per Albinsson informerade om en inbjudan från SKL rörande en nationell träff för att
fira ”framgångarna med evidensbaserad praktik i socialtjänsten”. Halland har sju
platser och beslut har fattats att respektive programområde i den regionala
samverkans- och stödstrukturen ska representeras med en person. Efter kort
diskussion beslutade Taktisk grupp:
att programområdet Personer med funktionsnedsättning ska representeras av Marie
Strömberg.
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Anna Bergsten informerade om de stora bekymmer som för närvarande råder i
Kungsbacka rörande delegeringar. Övriga närvarande kommuner redovisade nuläget
inom respektive verksamhet.

Nästa möte i den taktiska gruppen: 16 januari 2017, Södra vägen 5 Halmstad,
lokal Helheten 09:00 – 12:00

Marie Langemark
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

