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Datum: 2017-04-10 
 

Minnesanteckningar 

Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2017-03-31 
 
Tid: 31 mars kl. 13.00-16.00 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Catharina Byström kommer senare 
Greger Linander   Åke Grönvall  
Lars Stavenow   Pia Nilsson    
Håkan Ewéo   Jenny Hellstrand  
Birgitta Landin   
    

1. Föregående minnesanteckningar  
Läggs till handlingarna. 
   

2. Uppdrag kring personer med funktionsnedsättning 
Pia och Jenny har gjort ett utkast med Fyrbodals skrivelse som underlag. Bifogas 
minnesanteckningarna för genomläsning och synpunkter. Punkten tas upp på nästa 
möte. 
 

3. Ensamkommande boende på HVB-hem och det medicinska ansvaret 
Titti och Louise har gjort en sammanställning där det bla framgår att det är 
placerande nämnd som har ansvar för hur informationsöverföringen sker. 
Titti skickar ut sammanställningen till tjänstemannaberedningsgruppen för 
genomläsning. Återkom med synpunkter senast 170407.  

 
4. Samverkansfrågor kring EU-vård, kvotflyktingar, papperslösa och 

asylsökande  
Region Skåne har startat ett kompetenscenter för migration och hälsa, en fråga som 
kommer att hanteras där är kommunfrågor kopplade till hälsofrågor. 
Integrationsstrateg Jenny Strand och Titti Gohed förslås bli kontaktpersoner på 
Kommunförbundet Skåne då fasta kontakter förenklar samarbetet. 
Region Skåne ställer sig undrande till hur processen där kvotflyktingar får 
personnummer och blir folkbokförda går till.  
Om personen saknar folkbokföring och personnummer så registreras personen 
som självbetalande vid registrering i sjukvården. 
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 Det är dock inte kommunerna som folkbokför, det är staten 
(skattemyndigheten/migrationsverket) som sköter den frågan. 
Frågorna bör lyftas till Länsstyrelsen alternativt migrationsverket. Kontakt tas med 
Jenny Strand angående detta. 
Personer som får EU-vård och behöver hjälpmedel - Ska det vara 
förtroendeförskrivning? Louise och Greger tittar på omfattningen och tar tillbaka 
frågan på nästa träff. 
 

5. Nutrition tillämpningsanvisningar …. Till barn i förskola, skola och 
korttidsvistelse  
Frågan återremitteras till Kommunförbundet Skåne (Nils Pihlåker). Det är inte 
kortidsvistelse som är det stora problemet, det är skolan. 
Det finns en nutritionsgrupp men det är oklart vilka mandat gruppen har och på 
vems uppdrag gruppen arbetar. 
Titti och Louise går på nästa möte för att starta upp en diskussion kring uppdraget 
och hur det kopplas till HS-avtalet. 

 
6. Överenskommelse för lokal samverkan – Emma och Greger – Ska Sunds 

underlag kan anpassas till en Ö.K. för hela Skåne?  
Efter diskussion fattas beslut om att inte skapa en överenskommelse för lokal 
samverkan. 
Ackrediteringen säger att en skriftlig överenskommelse ska göras men den säger 
inte exakt hur det ska göras. Det är dock viktigt att parterna lokalt är överens om 
formuleringen och innehållet. 
Stödet från den centrala tjänstemannaberedningen måste innebära att få de 
delregionala tjänstemannaberedningarna att komma överens genom förbättrad 
samverkan där utformningen av dokument/mallar/överenskommelser blir ett 
resultat av detta. 
För att stärka/stödja de delregionala tjänstemannaberedningarna är det viktigt att 
det finns en representant från den centrala tjänstemannaberedningen i varje 
delregional tjänstemannaberedning. Detta för underlätta att information ska kunna 
föras från och till de olika beredningarna. 
Det kommer att avsättas tid på ett regionalt tjänstemannaberedningsmöte för 
genomlysning av de delregionala tjänstemannaberedningarnas arbete.  
 

7. Utvärdering av CSO och DS Mellersta 
Ett önskemål som inkommit efter mötet var någon form av sammanställning från 
alla arbetsgrupperna. Det finns färdiga dokument på hemsidan att hänvisa till. 
En idé kan vara att starta en ny flik på hemsidan med ”tips och råd, goda exempel” 
 

8. Regional överenskommelse gällande lagen om Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård  
Kommunförbundet Skåne har uppfattat att uppdraget om att ta fram ett förslag till 
överenskommelse har från presidiet getts till det centrala samverkansorganet.  
Frågan kommer få följaktligen att beredas av den centrala 
tjänstemannaberedningen.  
Region Skåne har ingen information om att frågan återremitteras till 
CSO/tjänstemannaberedningen. Däremot är Region Skåne tydliga med att de inte 
har mandat att förhandla om dagar och avgifter, där ska lagen följas. 
Tjänstemannaberedningen ska lägga kraft på att få hela processen att fungera, det är 
det som är viktigt för patienten. Görs processen rätt så ska dagarna inte vara ett 
hinder. 
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Förvaltningsgrupp SVPL/SIP arbetar redan med processen.  
Gruppen består av Anna Lena Fällman, Anneli Flink, Gunilla Ahlstrand, Jessica 
Sona, Lena Jeppson, Birgitta Landin, Caroline Bengtsson, Kristina Olsson. 
Birgitta Landin är länken in i tjänstemannaberedningen.  
Första timmen på nästa tjänstemannaberedning ska avsättas till att formalisera 
Förvaltningsgrupp SVPL/SIP.s uppdrag, vem som är uppdragsgivare, vem de 
rapporterar till.  En genomgång av vilka frågor Förvaltingsgrupp SVPL/SIP inte 
arbetar med måste också göras. 

 
9. Godkännande av överenskommelsen med KEFU om uppföljning 

Godkänns utan synpunkter.  
 

10. Övrigt 
Anhörigprojekt  
Region Skåne har synpunkter på att projektledaren tar direktkontakt med personer 
från Region Skåne för deltagande i projektet. Nomineringar till grupper ska gå via 
den centrala tjänstemannaberedningen. Så ska också ske när det gäller nomineringar 
till arbetsgrupper från Region Skåne riktat till kommunerna, där det inte är en 
enskild kommun som man företräder utan där man förväntas representera Skånes 
alla kommuner. På detta sätt blir det en tydligare överblick vem som är delaktig i 
olika övergripande processer. 
 
Bokade utbildningstider för mina planer  
Eventuellt måste tiderna bokas om då provkörningen inte gått bra.  

 
Beslutstöd 
Godkänns med ändringen att region ska vara Region Skåne och att hänvisning till 
nationella riktlinjer (liknade de som finns i rehabuppdraget) läggs till. 
 
Rehabuppdraget 
Skrivelsen kommer att revideras ytterligare med vem som äger frågan, vem det ska 
rapporteras till. 
Med den ändringen så godkänns skrivelsen. 
Nu börjar det fortsatta arbetet med att utse ordförande och bedöma vilka 
kompetenser som ska finnas i gruppen 
Louise och Titti sätter sig ner och tar fram strukturen för det fortsatta arbetet. 
Återrapportering på nästa tjänstemannaberedning 26/4. 
 

11. Nästa möte 26/4 på Dockan. 
Höstens mötestider 
Tisdag 22 augusti kl 09.00-12.00, Malmö, lokal Fryken 
Måndag 18 september kl 09.00-12.00, Malmö, lokal Dan 
Tisdag 26 september kl 09.00-12.00, Lund, våning 4 
Fredag 20 oktober kl 09.00-12.00, Malmö, lokal Fryken 
Onsdag 15 november kl 13.00-16.00, Lund, våning 4 
Torsdag 7 december kl 13.00-16.00 Malmö, lokal Fryken  

 
Bordläggs 
Rapport från läkemedelsgruppen – Eva TT 

 
Vid anteckningarna 
Jenny Hellstrand 


