Beredningsgruppen minnesanteckningar
måndagen den 24 april kl 13.15-16.30
Region Värmland, lokal Gasten

Närvarande
Mathias Karlsson
Eva Stjernström
Ann-Katrin Nilsson

Mia Mossberg
Yvonne Lennemyr (ordf.)
Anna-Carin Johansson Linnea Grankvist (sekr.)
Petra Svedberg

Föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes anteckningar godkänns och läggs ut på Region Värmlands
hemsida.
Ny medlem i beredningsgruppen
Eva Stjernström kommer att efterträda Karin Haster i Beredningsgruppen.
Ungdomsmottagningarnas utveckling 2017, medverkande Fox Foxhage
Presentation av underlag för att skicka ut på remiss har bifogats i kallelsen.
Diskussion kring målsättningar för projektet. Det finns många samverkansfördelar
med projektet, och det ses positivt på att det fokuseras på färre aktiviteter.
Samverkansöverenskommelse
Kommer finnas möjlighet att rekvirera medel, 400 000 :- , genom SKL införande av
nya riktlinjer och rutiner kopplat till lagen för samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård. Beredningsgruppen kommer överens om att Region
Värmland ges i uppdrag at rekvirera medlen för att samordna insatser kring
arbetsgruppen för trygg och effektiv vård samt därtill kopplade utbildningsinsatser
(så som SIP och fast vårdkontakt m.m.)
Hjälpredan, underlag bifogas
Hjälpredan är reviderad. Det ska utses representanter för årlig revidering.
Beredningsgruppen är överens om att det finns fördelar med att formalisera
arbetet och vilka samverkansgrupper som knyts till Beredningsgruppen. Viktigt att
barn i länet får samma möjligheter. Frågan tas tillbaka till verksamheterna.
Allt det goda 25/4
Anordnas på Selma Spa i Sunne den 25 april, för sjunde året i följd. Konferensen
innehåller i år 12 olika seminarier är kommun- och landstingsverksamheter delar
med sig av vad de har arbetat med under året samt en gemensam föreläsning
under eftermiddagen med Gunnar Åsberg, filosof.

Aktualitetskonferens 12/9, planering
Bildande av Regionkommun bör finnas med på agendan.
Aktuellt inom regional utveckling inom Nya perspektiv.
Landstings kommunmöte 12/5
Kallelse är utskickad.
Regionkommun, aktuella läget
Den första remissomgången är klar och finns att ta del av via Region Värmlands
hemsida samt Landstingets hemsida.
Planering av kommande möten
Kommande möte är 19 juni kl. 13.15
Övriga frågor
(Mathias) Samarbete med kommunerna kring SUF (Samverkan Utveckling
Föräldraskap), är det ett ärende för nya arbetsgruppen kring Barn och ungas hälsa
och uppväxtvillkor? Mathias inbjuder någon som kan ge mer information om SUF.

Ann-Katrin Nilsson tackas för gott arbete i Beredningsgruppen.
Från kl. 14.30 deltar utmaningarnas ordförande
Aktuellt från utmaningarna
Ny deltagare i Riskbruk/Riskbeteende, utvecklingsledare Maud Johansson på
Länsstyrelsen är nu adjungerad i arbetsgruppen. Ordförandena deltar i ANDTarbetsgruppen på Länsstyrelsen. Saknat länsgemensam aktivitet, en mötesplats
som erbjuder erfarenhetsutbyte. Utifrån den tanken är önskemålet att den 10
november anordna en Samverkanskonferens för personal som arbetar inom
området. Preliminärbokat CCC, bland annat kommer man att ta upp den nya
reviderade överenskommelsen. Beredningsgruppen är överens om att det är ett
bra förslag att anordna en samverkanskonferens.
Psykisk hälsa, togs fram en handlingsplan under 2016. Hälso- och sjukvård, skola
och socialtjänst, 58 indikatorer ska rapporteras den 31 maj. Region Värmland
kommer till viss del att bistå kommunerna i framtagandet av indikatorer (genom
Päivi Laritz). Detta kommer att ligga till grund för att behålla de utvecklingsmedel
som man tidigare tagit del av. Även en fördjupad analys skall skickas in. Två
sammankomster per år, i slutet på september är förslaget för hösten. Catharina
Hammargren från Filipstad är ny deltagare i gruppen.

Barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor har fått en nystart, ett möte har hållits
under våren. Kerstin Karlsson, ny ordförande från landstinget. Cristina Gillå, Anna
Sandberg, Maria Svensson, Lisbeth Eng, Elisabeth Björklund (ordf. kommun),
Theresa Dahlström, kommer att kompletteras med medverkande från
Arbetsmarknadsenheten på Karlstads kommun. Vid mötet fick man en genomgång
av vad man tidigare har arbetat med och vilka utmaningar som kvarstår. Många
åtgärdsförslag som handlar om samverkan. Kommer att redovisas till
Beredningsgruppens möte i juni.
Äldres hälsa, den gemensamma mötesplatsen Allt det goda anordnas den 25 april.
Tidigare under året har man anordnat Selma & Gustaf, riktat till chefer.
Genomgång av programmet för Nya Perspektiv, seminarium 12, 4-5 maj 2017.
Värdskapet för seminariet politiska styrgruppen, beredningsgruppen och
utmaningarnas ordförande. De som har möjlighet inbjuds till förberedelser kl 9.00,
4 maj.
Utmaningarnas ordföranden inbjuds till beredningsgruppens möte 28/8 kl 14.30,
16/10 kl 14.30, 18 december kl 14.30.

