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PRIO

Analys och Handlingsplan är i stort sett klara men vi behöver era synpunkter till 31/8,
brukarföreningarnas dokument behöver vi senast 9/9. Efter det kommer dokumenten
med tillhörande instruktioner att skickas ut.
Emelie och Bim har haft avstämning med Stockholm där man tagit beslut att alla
kommuner och landstinget gått in med 4% av pengarna i en gemensam pott som
kommer att användas till två samordnartjänster och gemensamma
utbildningssatsningar.
Diskussion om att, som planeras i SLL, avsätta viss del av satsningen för gemensam
utveckling och samordning. På nästa möte ska gruppen återkomma med sådana
aktiviteter/satsningar som med fördel skulle kunna ske genom gemensam finansiering.


Utskott Barn och Unga

Diskussion kring om ett utskott ska tillskapas och om ensamkommande asylsökande
barn ska inkluderas i arbetet. Det är mötets mening att alla barn i så fall ska ingå i ett
sådant utskott. Signaler från NV Skåne om att heldygnsvården för barn och unga inte
räcker till för nyanlända traumatiserade barn i den nya situation som uppstått. Det
behövs mer fokus på barn och unga, därför hade ett utskott varit bra. Inventering hade
behövts vad som pågår i Skåne, vilket kan möjliggöra spridande av goda exempel.
Tveksamhet kring vad ett nytt utskott kan tillföra. Malmö Stad och NSPH vill gärna ha
ett utskott. Region Skåne har önskemål om gemensam linje för samverkan kring barn
med misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Barn inom LSS måste också
lyftas i eventuellt utskott. Psykiatri Skåne har önskemål om ”fria pengar” där de själva
kan besluta om för vilka utvecklingsprojekt som pengarna ska användas till.
Besluta att avvakta handlingsplanen och utifrån de områdens som berör barn och unga
besluta om utskott ska tillskapas.
SKL har fått ett nytt uppdrag kring att nationellt implementera resultat och
arbetsmetoder för att stärka en positiv hälsoutveckling för asylsökande och
nyanlända. Här finns mer information, material och webbutbildningar!
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Pontus berättar att arbetet dragit ut på tiden och kallelser har inte gått ut till
referensgrupp/styrgrupp. NSPH jobbar aktivt med att få fart i projektet.
Implementeringen skulle starta i höst men på grund av förseningen kan detta komma
att behöva senareläggas.

-

 Rapport från utskotten
29/8 träffas utskottet för LSS pk 1för ett första möte. Skelett för rapport har tagits
fram.
Missbruksutskottet träffas inom kort, de arbetar med att prioritera de mest
angelägna frågorna att arbeta vidare med.
CM-utskottet träffas nästa vecka då kommer ett utkast till utbildningsupplägg att
presenteras för utskottet. Utbildningsupplägget kommer att presenteras för RSP på
nästa möte och efter det har utskottet uppfyllt sitt uppdrag.
Övriga utskott är vilande


Övriga frågor

Micael har suttit som kommunrepresentant i en strategigrupp som SKL sammankallar
kring psykisk ohälsa hos Barn och Unga men har inte möjlighet att prioritera detta
längre. Niklas Eriksson på SKL håller i gruppen. Kommunförbundet Skåne undersöker
gruppens status och eventuellt behov av ny representant.
Micael har också varit kommunrepresentant i Region Skånes expertgrupp. Anders
Götesson från Hässleholm föreslås av gruppen.
Margareta lyfter frågan om samverkan i nordvästra Skåne. Katarina Viebke och
Margareta fortsätter diskussionen.
Efter mötet träffas Tvisteutkottet angående inkommen tvist från Landskrona.
Nästa möte 4 oktober kl. 13.30- 16.00 KFSK Lund.
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