
 

 

 

 

 

Delregionalt Samverkansorgan 
Nordväst, onsdagen den 6 
september 2017 
Kl. 13:30 – 16:00  
Lokal: Dockplatsen Malmö, 
Sammanträdesrum: Öresund 
  

 

  

 

      

 

 
 

 

För kommunerna: 
Ann-Christine Borgman, Helsingborgs kommun 
Tonka Frodlund, Helsingborgs kommun 
Ebba Larsson, Höganäs kommun 
Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun 
 

 
Stefan Segerman, Landskrona kommun 
Therese Finn, Örkelljunga kommun 
Zenita Böcker, Örkelljunga kommun 
 
 

För Region Skåne: 
 

Aina Andersson, Sjukvårdsnämnd Sund, 1:e 
vice ordf. Sjukvårdsnämnd Sund 
Anette Linander, 2:e vice ordf. 
Sjukvårdsnämnd Sund 
Fanny Johansson, politisk sekreterare 

 
Emma Borgstrand, Förvaltningsledningen Sund 
Sofia Ljung, Förvaltningsledningen Sund 
Peter Sigsjö, Förvaltningsledningen Sund 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr 
Gunilla Hagberg-Tegenrot, Områdeschef Malmö, BUP 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Aina Andersson, 1:e vice ordförande sjukvårdsnämnd Sund hälsade samtliga 

välkomna. 

§2 Lägesrapport från BUP 

Gunilla Hagberg-Tegenrot, Områdeschef Malmö, presenterade organisationen för 

BUP i Skåne och pågående förbättringsarbeten inom verksamheten, var god se 

bifogad PPT.  

Helsingborg önskar en återrapport om BUPs deltagande i Barnahuset i Helsingborg 

till nästa delregionala sammanträde.  

§3 Godkännande av föregående minnesanteckning 

Minnesanteckningarna från föregående Delregional samverkansorgans möte den 17 

maj 2017 godkändes. 

 

§4 Rapport från Central tjänstemannaberedning 

Emma Borgstrand beskrev strukturen i de Centrala Samverkansorganen med 

tillhörande tjänstemannaberedningar. Emma visade minnesanteckningar från senaste 

mötet med Central Samverkansorgan. 

Emma Borgstrand presenterade arbetet som pågår inom Central 

tjänstemannaberedning, var god se bifogad PPT.  

 

Till kommande möte Delregional samverkansorgan kommer dagordningen att 

förberedas i tjänstemannaberedningen. Viktigt att representanter för kommunerna 

redan där lyfter fram punkter som man vill ha till dagordningen.   

Kommunförbundet har inte fått någon inbjudan till tjänstemannaberedningsmötet 

och Emma Borgstrand undersöker varför. 
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Frågor lyfts om representanter från Branschrådet för privata vårdgivare medverkar 

på både de Delregionala samverkansorganen för Sydväst och Nordväst samt i 

tjänstemannaberedningen. 

Sofia Ljung tar med sig frågan om representation och påminner de privata 

vårdgivarna. Charlotte Romfors säkerställer att de får en inbjudan till kommande 

Delregionala Samverkans organ. 

 

§5 Övriga frågor 

Helsingborgs kommun framför att det är viktigt att inbjudna föredragande har 

mandat att svara på frågor gällande sitt verksamhetsområde. 

Klippans kommun framför att platsen för kommande Delregionala Samverkans 

organ kan vara avgörande för antalet deltagande och föreslår att kommande möte 

förläggs i anslutning till området, nordväst respektive sydväst. 

Vuxenpsykiatrin önskas komma upp som en punkt på kommande delregional 

samverkan.  

En ny utskrivningslag börjar gälla från den 1 januari 2018 och läggs till som punkt 

till kommande dagordning för diskussion.  

Nästa möte är planerat till den 6 december, kl 09:00, i samband med mötet med 

Central Samverkansorgan.  

 

 

§6 Mötets avslutande 

Aina Andersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Aina Andersson 

1: e Vice ordförande, sjukvårdsnämnd Sund 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekreterare 

 

 


