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1. Föregående mötesprotokoll
Mattias Ask hälsar alla välkomna. Då några ledamöter är nya sker en
namnpresentation av alla närvarande. Föregående mötesprotokoll gås igenom.
2. Praktiska anvisningar Barn och Unga
Sofia Hartz informerar om att praktiska anvisningar barn och unga blir en
beslutspunkt vid mötet den 17 maj. Lennart O Werner betonar vikten av
implementeringen av praktiska anvisningar samt att skolans uppdrag är att arbeta med
måluppfyllelse.
3. Uppdragsbeskrivning Länsgemensam ledning
Syftet med dokumentet är att få fram en tydligare beskrivning av hur arbetet sker inom
Länsgemensam ledning på alla nivåer.
Magdalena Edner redogör för hur tanken är att ekonomin läggs upp och fördelas. Det
finns ett förslag från Region Kalmar län att faktureringen sker via Kommunförbundet
Kalmar län. Sofia Wermelin meddelar att det alternativet blir dyrare för kommunerna i
och med att Kommunförbundet Kalmar län är momspliktigt. Frågan kommer dock tas
upp inom Socialtjänst i samverkan Kalmar län (socialchefsnätverket). Ett alternativ är
att Region Kalmar län fakturerar kommunerna var för sig.
Under mötet inkommer det flera önskemål angående förändringar av upplägg och text.
Bland annat att det bör finnas pilar även mellan ”boxarna” äldre, barn och unga samt
missbruk och psykisk hälsa. Det bör finnas rubriker över ”boxarna” i
organisationsskissen, så som samordnandegrupp. Ett annan önskemål är att det i
dokumentet tydliggörs att representation för folkhälsa i samordnandegrupper kan ha så
väl kommun som Region Kalmar län som huvudman. När kommunrepresentation till
samordnande grupper utses ser mötet att de fördelas mellan socialtjänst, skola och
omsorg. Mötet tycker att det är bra att lyfta fram just brukarmedverkan i
organisationsskissen. Det framkom även önskemål om att det i dokumentet ska finnas
en mycket kort beskrivning av varför och för vem Länsgemensam ledning finns och
vad syftet med dokumentet är. Under ”Utvecklingsledarnas uppdrag” bör det
tydliggöras än mer att det är respektive organisation som har det största
implementeringsansvaret, det ligger inte på utvecklingsledarna, utan de är ett stöd. Det
inkom även förslag på att samtliga samordnande grupper och
samverkansområdesgrupper avslutas och att ett omtag görs med ny representation.
Det förs även en diskussion om att beslutet som tas i Länsgemensamledning ska bygga
på evidens och att vi alla måste bli bättre på att påminna varandra om
kunskapsstyrning.
Samordnaren sammanställer de föreslagna ändringarna och skickar ut för digitalt
beslut. Beslut återrapporterar till lansgemensamledning@regionkalmar.se senast 30
april.
4. Modellen för Utvecklingsrådet antogs 2015.
Utvecklingsrådet har funnits en tid och bör således utvärderas. Syftet är att belysa hur
arbetet fungerar samt om något behöver ändras. Likt de samordnandegrupperna
behöver rådet bestå av max 8 personer.
Beslut: Att beredningsgruppen utformar ett uppdrag till administratörerna i
utvecklingsrådet att se över modellen och tydliggöra uppdraget, med tillhörande
ekonomi.
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5. Organisationen gällande Case Management har utretts och föredrogs vid
Länsgemensam ledning i mars 2019
Länsgemensam ledning tackar arbetsgruppen för det arbete som genomförts.
Beslut: Alla kommuner är inte representerade i CM-arbetet och är där igenom inget
länsövergripande samverkansform. Därmed beslutas att CM inte är en del av
Länsgemensam ledning.
6. Handlingsplan/aktiviteter /ekonomi gällande samordnande gruppen äldre.
Föredragande: Ann-Katrin Wilhelmsson och Kristin Irebring
Utvecklingsledarna Kristin Irebring och Ann-Katrin Wilhelmsson redogör för, på
vilket sätt vi i Kalmar län arbetar med de utvalda delområdena preventivt arbete,
sammanhållen vård och omsorg, god vård vid livets slut, god vård vid demenssjukdom
samt psykisk hälsa.
Beslut: Godkänner handlingsplan. Ekonomidelen återremitteras.
7. Lagen om samverkan
Föredragande: Ann-Katrin Wilhelmsson
För att statistiken ska bli rätt påtalar Ann-Katrin Wilhelmsson vikten av att trycka på
utskrivningsklar. Åtgärder för att detta ska ske i höge utsträckning är att utbilda
personal, manuell kontroll och omräkning och förändring i Cosmic för bättre uttag av
utdata. Siffrorna är positiva och vi går i rätt riktning.
8. Nära vård, att förebygga ohälsa hos barn och unga
Föredragande: Maria Alvinsson Hilberth
Maria Alvinsson Hilberth förtydligar att Nära vård handlar om alla människor, oavsett
ålder. Föredragaren kommer att ta en kontakt med Carina Leijon som
meddelar intresse av att vara med i arbetsgruppen för Nära vård.

