
 

      

 

Minnesanteckningar delregionalt tjänstemannamöte Sydväst, 2023-03-03 
Närvarande: Hans Bauer, Kristina Degerman, Jörgen Levin, Joakim Thuresson, Annikki Tinmark, 
Fredrik Löfgren, Marco Brizzi, Maria Ohlsson-Andersson och Catharina Byström 

 

Ärende Beslut 

- Kristina Degerman; Rapport 
beträffande samverkansgrupperna  

 

- Delregional lokal överenskommelse 
ska upprättas 

- Aktivitet- och handlingsplan ska 
genomföras 

Dokument finns bifogade till 
minnesanteckningarna 

- Kristina Degerman; Beslut om 
fördelning av länsgemensamma 
medel till insatser inom området för 
psykisk hälsa och suicidprevention 
2023 

 

Ytterligare medel om 535 000 kr har 
tillkommit sedan beslut om fördelning togs 
på DS-tjänstemannamöte 22-11-18. 

Beslut togs att de 535 000 kronorna ska 
fördelas till lönekostnader för 
implementering av delregional organisation 
med: 

- 107 000 kr till Vellinge 

- 107 000 kr till Trelleborg  

- 107 000 till Svedala 

- 214 000 till Region Skåne 

Kristina Degerman återkommer med förslag 
till fördelning av de 700 000 kr som är 
avsatta till Delregionalt förarbete inom TSI. 
Beslut om fördelning av de ovanstående 
700 000 kronorna kommer att tas upp till 
beslut i Delregional tjänstemannaberedning 
sydväst, efter att förslag om fördelning 
presenterats. 

 

- Annikki Tinmark; Samverkan med 
BUP utifrån 
Psykiatriöverenskommelsen, brev 

Frågan adresseras på DS-politikermöte 2022-
03-24 med en presentation av Fredrik 



från styret Trelleborg Löfgren utifrån BUPs uppdrag. 

Brev från styret i Trelleborg bifogas 
minnesanteckningarna 

- Catharina Byström; Mötesfrekvens 
2023  

 

Tjänstemannaberedningen föreslår politiken 
2 möten/år 

- Catharina Byström; Uppföljning av 
avtalet 2023, hur ska det göras? 

 

Processledarna har fått i uppdrag att ta fram 
en plan för uppföljning och följa upp avtalet 
genom handlingsplanen på delregional nivå.  

- Agenda till DS- politiskt möte 2023-
03-24 

 

Förslag till agenda 

- Presentation av HS-avtalet och 
vårdsamverkan Skåne, CB 

- Information om LÖKen KD ber 
Johan Liffner att informera om denna 

- Rapport från delregionala 
samverkansstrukturen KD 

- Presentation av BUPs uppdrag FL 

-  

- Ingrid Vesterberg och Emma Jansson 
presentation av arbetsgruppens arbete 
kring bilaga 7  

 

IV och EJ presenterade arbetsgruppens 
arbete kring bilaga 7. Mer fakta kring ev 
ekonomiska konsekvenser av förslag behöver 
tas fram innan kommunerna i sydväst kan ta 
ställning till förslaget. 

 
- Övrigt 

Samsjuklighetsutredningen 

Samverkansgruppen i psykiatri kommer att 
titta på konsekvenserna av utredningen under 
hösten. Trelleborg har redan gjort ett internt 
arbete kring utredningen. 

- Övrigt 
Representation 

Trelleborg kommer att ställa frågan till 
utbildningsförvaltningen, när 
utbildningschefen är på plats, om 
representation i psykiatrisamverkansgruppen 

Vårdsamverkansgruppen önskar 
representation från de privata vårdgivarna till 
gruppen 



 


