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Sammankallande

Processledare Solveig Jansson
Samarbete 3 förvaltningar
Sekreterare

Mötesdatum

Solveig Jansson

20170915

Klockslag

08:30-11:30

Närvarande: Robin Gustavsson, Lena Nilsson, Margaretha Lindquist, Joachim Fors, Christer Welinder,
Stefan Larsson, Sven-Erik Andersson, Stina Lindén, Annika Andersson, Marie Olsson Taxén, Niklas
Persson
Frånvarande:
Hanna Nilsson, Karin Axelsson, Eva Andersson

Ddagordning
§1
§2

§3

§4

Rubrik

Anteckning

Åtgärd/Beslut

Styrgruppen godkände dagordningen
Föregående minneStyrgruppen godsanteckningar,
Extra styrgruppsmötet kring tjäns- kände minnesan20170512 och
teskrivelse till kommunstyrelse från teckningar från
20170818
de tre förvaltningars äskande av
styrgruppsmöte
riktade medel till samarbete 3 för20170512 och extra
valtningar
styrgruppsmöte
20170818
Förslag till mötesadministration av
Mötet överens om att det behövs
Styrgruppen antog
samarbete 3 fören tydlig struktur för administratförslaget till mötesvaltningar/ styrion av samarbete 3 förvaltningar.
administration och
grupp
dokumentet läggs
som bilaga till den
gemensamma överenskommelsen.

Ansvarig

Godkännande av
dagordning

Återkoppling från
BOSS gruppen/
Niklas Persson

Se bifiogad Power Point.
Förslag från styrgruppen att bjuda
in Annika Nilsson, FINSAM, till
BOSS gruppen för att diskutera
eventuella gemensamma satsningar
kring barn och unga.
Niklas tar upp att BOSS gruppen
skulle vilja utveckla och diskutera
förutsättningarna för ett samarbete
kring Kugghjulsutredningar. En

Möte bokat till den
13 oktober

Solveig
Jansson har
stämt av
med ekonomichef
Eva- Lotta
Svensson
Solveig
Jansson
lägger mötesadminisartionen
som bilaga
till överenskommelsen
Niklas
Persson

Omsorgsförvaltningen / Administration och utveckling
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Ddagordning

Rubrik

§5

Verksamhetsplan

§6

Återkoppling från
budgetseminariet
tors den 7 september

§7

Anhörigstöd uppdatering

Anteckning
samarbetsmodell som kan förkorta
utredningstid betydligt i ett individärende.
Styrgruppen beslutar att stödja
detta.
Diskussion kring uppföljning och
utvärdering av olika insatser och
tvära arbetsgrupper.

Budgetseminariet var en heldag
med redovisninmg från olika förvaltningar i Hässleholm. Det var
mjukvarobeskrivningar av konsekvenser och mindre statistikredovisningar. Bra att dela kunskap i de
olika nämnderna. Äskande medel
uppgår till det dubbla i relation till
vad som finns i realiteten.
Niklas Persson och Marie Olsson
Taxén, samarbete 3 FV, hade en
dragning utifrån Psykisk ohälsa
och vikten av att samarbeta på
olika nivåer, främst förebyggande.
Anhöringen delas ut första veckan
i oktober till alla hushåll i Hässleholm. Huvudtema denna utgåva är
föreningar som arbetar för och
med anhöriga.
Boendestödjare inom omsorgen
får utbildning kring barn som anhöriga.
Studieresa till förebyggarcentrum i
Västerås 21 -22 november.
Främst för att titta på verksamhet
barnpiloter.

Åtgärd/Beslut

Ansvarig

Möte inbokat till
den 30 oktober
Styrgruppen vill ha Processleverksamhetsberätdare
telse kopplad till
verksamhetsplan,
som innehåller
uppföljning, utvärdering och konkreta exempel. Räkneexempel – kostnader som kan sparas genom förebyggande insaster.

I redaktionen för
Anhöringen ingår
Stina Lindén, OF,
Per Ljungman,
Novum och Kristina Kjellqvist,
CEBE, BUF

Stina Lindén och
den arbetsgrupp
som bildats i kommunen.

Stina Lindén
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Ddagordning

§8

Rubrik

Anteckning

Åtgärd/Beslut

Ansvarig

Anhörigrådet har antagit nya stadgar och antagit nya dokument
kring ekonomihantering och gemensamma arrangemang.

Övriga Frågor

Stina tillsammans med Kristina
Kjellqvist, CEBE föreläste på anhörigriksdagen i maj, Varberg och
fick då en positiv respons från flera
kommuner. ex kungsbacka och
norrköping
En utbildning (4
utbildningsdagar)
En arbetsgrupp har arbetat utifrån plus två handledningstillfällen erfrågeställningen - Hur kan man
stödja barn som finns i familjer där bjuds till boendevårdnadshavarna har boendestöd
stödjare. Utbildfrån OF på grund av egna svårigningen leds av
heter?
BUS, Barn och
Ungdomssupporten tillsammans
med Stina Lindén.

Stina Lindén

Studieresa till Västerås den 21 -22
november. Diskussion kring vilka
som bör åka. Det har gått ut en
riktad inbjudan till chefer, nyckelpersoner och politiker.
Västerås kan ta mot 20 personer

Syfte med studieresan är att få inspiration för att ta
fram ett förslag på
hur en barnpilotverksamhet i Hässleholms kommun
ska se ut. (tidigare
uppdrag av styrgruppen)

Stina Lindén,
Solveig
Jansson,
Anders
Götesson,
Jessica Lysell och
Kristina
Kjellqvist

Förslag till möte under 2018 för
styrgruppen (4 )

Styrgruppen ger det Processleuppdraget till prodaren gör
cessledaren
ett förslag
till den 17
november
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Ddagordning

Rubrik

Anteckning

Åtgärd/Beslut

Ansvarig

