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Plats Video  

Närvarande  

 Ulf Grahnat, ordförande   RJL 

 Bo Kenneth Knutsson  RJL 

 Ioana Petersson   RJL 

 Ann Lund   RJL 

 Marit Gustafsson   RJL 

 Åsa Melkersson   RJL 

 Jenny Olofsson, processtöd  RJL 

 

 Bjarne Olinder   RÖ 

 Karin Mossberg   RÖ 

 Marita Ström (förhinder)  RÖ 

 Åsa Lundberg   RÖ 

 Vakant  

 Carin Tyrén, processtöd  RÖ 

 

 Florence Eddyson Hägg  RKL 

 Christian Jansson   RKL 

 Tomas Kristiansson  RKL 

 Ulrika Rosenqvist       (förhinder) RKL 

 Sanna Karlsson   RKL 

 Maria Minich Karlsson, sekr/processtöd RKL 

  

Kommunala repr: Mattias Veijklint,   Jönköpings läns kommuner

 Patrik Hedström  Jönköpings läns kommuner 

(Ej närvarande) Camilla Freedeke  Kalmar läns kommuner 

 Daniel Abrahamsson Kalmar läns kommuner 

(Ej närvarande) Yvonne Thilander  Östergötlands läns kommuner 

 Linda Uller  Östergötlands läns kommuner 

 

 

1. Välkommen och presentationsrunda 

Samtliga deltagare hälsas välkomna. Presentationsrunda hålls. Ulf Grahnat ordförande 

och Florence Eddyson Hägg hjälps åt med dagens möte.  
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2. Introduktion 

Introduktion till RPO psykisk hälsa hålls av Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar 

län.  (se bifogat bildspel) 

 

3. Grupparbete 1 

Grupparbete 1 på respektive skype-länk. Se bifogade bildspel för frågeställningar och 

respektive läns sammanställning av svaren och reflektionerna kring frågorna.  

Några av tankarna som lyftes var att kommande RPO möten under 2021 delas upp, där 

kommunrepresentanter är med del av mötet. Det är viktigt att vi får kraft i de 

gemensamma frågorna mellan kommunerna och regionerna i Sydöstra. Florence lyfter 

att AU bör kika närmre på respektive läns ”styrdokument” för respektive struktur: 

LGVO, REKO och Länsgemensam ledning. Det är viktigt att bygga på befintliga 

strukturer och arbeten som pågår och finna kraft i det vi har gemensamt.  

Beslut: Processtödjare Maria, Carin och Jenny får i uppdrag att till nästa AU delge 

respektive stöd-och samverkansstruktur styrdokument.  

 

4. Grupparbete 2 

Grupparbete 2 på respektive skype-länk. Se bifogade bildspel för frågeställningar och 

respektive läns sammanställning av svaren och reflektionerna kring frågorna.  

Något som lyftes var vikten att ha noga förberedda möten med en tydlig uppdelning 

kring information-diskussion-beslutspunkter.  

Beslut: Inget beslut togs gällande hur den exakta uppdelningen/strukturen ska se ut på 

kommande RPO/AU möten. Respektive län tar med sig frågan och återkommer till 

processtöd Maria Minich Karlsson senast 201206.  

 

5. Handlingsplan och årshjul 

Handlingsplan och årshjul är satta för 2021. Viktigt medskick är att de kan förändras 

under 2021 och vi måste alla ha en flexibilitet kring de fortsatta mötesformerna/tiderna 

under 2021.  

Beslut: Beslut att fastställa årshjul och handlingsplan för 2021.  
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6. Övriga frågor 

Bo-Kenneth Knutsson ställer frågan om RAG kompetensförsörjning och hur frågorna i 

den arbetsgruppen ska kopplas till kommunerna. Florence informerar att det etableras 

ett regionalt vårdkompetensråd där HR chefen från Östergötland Zilla Jonsson är 

sammankallande. Viktigt att frågorna synkas.  

Beslut: RPO beslutar att AU bereder denna fråga vid nästa möte.  

 

Vid anteckningarna 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd, sekr RPO psykisk hälsa 


