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2016-‐08-‐31	  

	  

Deltagare:	  	  
Lis	  Palm	   	   	   	   Fyrbodals	  Kommunalförbund,	  sekreterare	  
Elisabeth	  Jonsson	  	   	   	   Boråsregionen	  Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Gunilla	  Bothén	  	   	   	   Boråsregionen	  Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Elisabeth	  Beijer	   	   	   Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  
Linda	  Macke	   	   	   	   Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  
Ida-‐lena	  Svensson	  	   	   	   Göteborgs	  Stad	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde,	  	   	   Västkom,	  mötesordförande	   	  	  

MÖTESANTECKNINGAR	  FRÅN	  
SOCIALHANDLÄGGARMÖTE	  
Tid:	  Onsdag	  31	  augusti	  2016,	  kl.	  09.30	  –	  15.00	  
Plats:	  Fyrbodals	  kommunalförbund	  

Agenda	  

1.   Föregående	  mötesanteckningar	  
De	  är	  utskickade.	  Flera	  frågor	  återkommer	  som	  särskilda	  punkter	  på	  dagens	  möte.	  
Minnesanteckningarna	  lägges	  till	  handlingarna.	  
	  

2.   Övriga	  frågor	  

	  

3.   Regional	  organisering,	  

Utifrån	  den	  utvärdering	  av	  ledningsstrukturen	  mellan	  kommuner	  och	  region	  i	  Västra	  

Götaland	  som	  gjordes	  av	  Anita	  Boijs	  2014	  har	  dialog	  förts	  med	  delregional	  

vårdsamverkan,	  och	  de	  styrgrupper	  eller	  motsvarande	  som	  finns	  där.	  Enligt	  aktuellt	  

förslaget	  avvecklas	  dagens	  LiSA-‐grupp	  (	  Ledning	  i	  Samverkan)	  och	  VVG,	  

(Vårdsamverkan	  Västra	  Götaland),	  inrättas.	  Förslaget	  processas	  nu	  hos	  vardera	  part	  

och	  förhoppningsvis	  kan	  beslut	  tas	  på	  nästa	  möte	  i	  LiSA	  den	  19	  september.	  	  
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4.   Trygg	  och	  effektiv	  utskrivning,	  strategisk	  beredningsgrupp	  

En	  strategisk	  beredningsgrupp	  skall	  bildas	  med	  kommun-‐	  och	  regionrepresentanter,	  

12	  personer,	  6	  från	  vardera	  VGR	  och	  VGK.	  Deltagarna	  skall	  utses	  av	  vårdsamverkan.	  	  

Beslut:	  Linda	  Macke	  kontaktar	  ansvarig	  projektledare	  som	  kan	  vända	  sig	  till	  Västkom	  

för	  att	  få	  förslag	  på	  personer	  som	  	  kan	  vara	  stödresurser	  till	  	  den	  strategiska	  gruppen.	  

	  

Ungdomsmottagningar	  (um)	  

Fördelningen	  av	  	  statliga	  medel	  (ca	  21	  miljoner)	  till	  ungdomsmottagningar	  (um)	  i	  

Västra	  Götaland,	  skall	  upp	  på	  nästa	  LiSA-‐möte.	  En	  anmodan	  att	  söka	  medel	  har	  gått	  

direkt	  till	  um.	  Inkomna	  ansökningsbelopp	  enligt	  de	  prioriterade	  kriterierna	  för	  medel	  

är	  under	  totalsumman.	  	  

Länsarbetsgrupp	  um.	  Det	  är	  många	  saker	  att	  tänka	  på	  (	  för	  och	  nackdelar)	  för	  en	  

kommun	  som	  funderar	  på	  att	  ta	  över	  ansvaret	  för	  en	  ungdomsmottagning,	  ex	  

verksamhetssystem,	  sjukvårdsansvar	  etc.	  Behövs	  det	  en	  utredning	  via	  VästKom?	  

Beslut:	  Elisabeth	  lyfter	  frågan	  till	  socialcheferna	  i	  GR.	  

Inriktningsdokumntet	  för	  um,	  med	  nya	  inspel	  har	  delats	  ut	  till	  den	  

partsgemensamma	  arbetsgruppen,	  som	  skall	  fortsätta	  arbetet.	  

Beslut:	  Anneli	  skall	  ta	  reda	  på	  mer	  information	  från	  projektledaren	  och	  Gunilla	  

förmedlar	  minnesanteckningar	  från	  länsarbetsgruppen	  um.	  

5.   Information	  om	  arbetet	  med	  handlingsplanen	  för	  psykisk	  hälsa	  

Lotta	  Wilhelmsson,	  projektledare	  informerar.	  De	  kommunala	  kontaktpersonerna	  har	  

träffat	  Lotta	  tillsammans	  med	  kommunalförbundens	  kontaktpersoner.	  Det	  har	  varit	  

positiva	  möten	  där	  de	  har	  delat	  på	  erfarenheter	  om	  hur	  satsningar	  på	  psykisk	  hälsa	  

görs	  och	  vilka	  områden	  de	  vill	  utveckla.	  Nya	  målgrupper	  har	  lyfts	  upp,	  som	  t	  ex	  

minoritetsgrupper	  av	  olika	  slag.	  Kickoffen	  den	  14	  september	  planeras	  för	  fullt.	  

Socialhandläggarnas	  frågor	  från	  förra	  mötet	  har	  Lotta	  svarat	  på	  och	  tagit	  med	  sig	  till	  

sin	  styrgrupp.	  Handlingsplanen	  kommer	  att	  ha	  fokus	  på	  de	  områden	  som	  är	  
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gemensamma	  för	  kommunerna	  och	  regionen.	  Det	  blir	  mål	  för	  1	  år	  och	  för	  5	  år.	  

Analysen	  består	  av	  rådslaget	  och	  kick-‐offen	  som	  skall	  avgränsa	  vad	  som	  skall	  

analyseras.	  Därefter	  vet	  vi	  vad	  som	  är	  tillräckligt	  känt	  och	  var	  skall	  fokus	  läggas.	  Ett	  

fyrtiotal	  personer	  är	  anmälda	  till	  kickoffen;	  brukarrepresentanter,	  från	  FINSAM	  och	  

lika	  många	  från	  regionen	  och	  kommunerna.	  Viktigt	  att	  få	  med	  både	  barn-‐	  och	  

äldreperspektivet.	  Lotta	  flaggar	  för	  att	  det	  behövs	  en	  fortsatt	  resurs	  om	  

kommunerna	  och	  VGR	  vill	  ha	  ett	  fortsatt	  gemensamt	  länsarbete	  efter	  den	  31	  

oktober,	  då	  Lotta	  och	  Malin	  	  avslutat	  sitt	  uppdrag	  med	  handlingsplan	  med	  

fokusområde	  och	  analys.	  Detta	  förutsätter	  att	  nya	  medel	  och	  att	  ett	  nytt	  underlag	  tas	  

fram.	  

	  

6.   Polishandräckning-‐	  Bilaga	  

Polisen	  uppger	  i	  ett	  skriftligt	  svar	  till	  VGK	  skickat	  till	  Skaraborgs	  KF	  att	  man	  inte	  är	  

intresserad	  av	  att	  ha	  en	  dialog	  om	  en	  ev	  samverkan	  kring	  begäran	  om	  handräckning.	  

Polisen	  uppger	  att	  man	  har	  avslutat	  ärendet.	  	  

Beslut:	  	  Anneli	  tar	  reda	  på	  hur	  processen	  går	  på	  nationell	  nivå	  för	  att	  ändra	  

regelverket.	  Vi	  för	  fram	  de	  goda	  erfarenheterna	  från	  Göteborgsöverenskommelsen.	  

Vi	  tar	  upp	  frågan	  på	  nästa	  möte	  med	  SKL	  den	  14	  september.	  	  

Ett	  svar	  skall	  skrivas	  av	  Elisabeth	  och	  Anneli	  till	  arbetsgruppen	  för	  frågan	  med	  

representanter	  från	  kommunerna.	  

	  

7.   Lägesrapport	  Hälso-‐	  och	  sjukvårdsavtalet	  	  

8.   Den	  politiska	  styrgruppen	  fick	  den	  26	  augusti	  en	  dragning	  av	  de	  synpunkter	  som	  

inkommit	  på	  avtalsutkastet	  för	  hälso-‐och	  sjukvårdsavtalet	  och	  psykiatri	  ök	  hittills.	  

Vissa	  kommuner	  och	  verksamheter	  inom	  VGR	  har	  efterfrågat	  och	  fått	  förlängd	  

svarstid,	  som	  längst	  till	  den	  10	  september.	  Fortfarande	  har	  alltså	  inte	  alla	  synpunkter	  

kommit	  in.	  	  

	  

9.   Uppföljning	  av	  Hjälpmedelsavtalet	  

Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  
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Det	  har	  gått	  ett	  år	  på	  det	  tvååriga	  hjälpmedelsavtalet.	  Det	  följs	  nu	  upp	  ur	  

samarbetspartners,	  vårdgivarnas-‐	  och	  brukarnas	  perspektiv	  med	  frågor	  om	  kvalitet	  

och	  effektivitet	  samt	  ekonomi.	  Uppföljningen	  skall	  presenteras	  i	  november	  för	  den	  

politiska	  beredningsgruppen.	  

	  

10.  Kunskapsutveckling/kunskapsstyrning	  -‐	  Bilaga	  	  

Elisabeth	  B	  och	  Anneli	  berättar	  att	  ett	  fåtal	  	  är	  anmälda	  till	  arbetsgruppen	  som	  skall	  

planera	  för	  en	  gemensam	  workshop.	  Sista	  datum	  för	  anmälan	  är	  idag	  31/8.	  Det	  är	  ett	  

försökt	  att	  ta	  fram	  en	  struktur	  för	  kunskapsstyrning,	  stöd	  och	  processer	  i	  Västra	  

Götaland.	  

	  

11.  Riktlinjer	  demens	  -‐	  Bilaga	  

Elisabet	  B	  berättar	  att	  Socialstyrelsen	  vill	  ha	  representanter,	  kontaktpersoner	  som	  

skall	  planera	  en	  workshop	  i	  höst,	  ett	  nationellt	  seminarium	  i	  februari	  2017	  och	  

regionala	  konferenser	  under	  våren	  2018.	  Linda	  Macke	  är	  representant	  för	  GR	  och	  

sammankallande	  på	  VG	  nivå.	  Jeanette	  Andersson	  är	  för	  Skaraborg	  och	  Marion	  Waern	  

för	  Fyrbodal.	  

Hur	  samverkar	  vi	  med	  regionens	  representanter	  och	  länssamverkan	  äldregruppen?	  

NSK	  och	  NSK-‐s	  har	  gått	  ut	  med	  frågan	  till	  regionerna	  och	  kommunerna.	  

	  

12.  Projekt	  -‐	  framtagande	  nytt	  inkontinensavtal	  -‐	  Bilaga	  

Anneli	  berättar	  att	  VGR	  har	  startat	  ett	  arbete	  med	  att	  se	  över	  avtalet	  kring	  

inkontinens,	  genom	  sin	  projektgrupp.	  Vi	  behöver	  ett	  nytt	  avtal	  för	  

inkontiensprodukter.	  Anneli	  har	  varit	  med	  på	  ett	  första	  möte	  med	  projektgruppen.	  

Projektdirektivet,	  uppdragshandlingen	  måste	  fastställas	  gemensamt	  i	  SRO/LiSA.	  

IdaLena	  kan	  tänka	  sig	  att	  gå	  med	  i	  en	  styrgrupp	  när	  projektdirektivet	  är	  klart.	  Det	  

behövs	  också	  en	  jurist	  och	  ekonom	  till	  referensgruppen.	  	  

	  

13.  SKL-‐Strategi	  för	  framtidens	  hälsa-‐Bilaga	  

SKL	  skall	  ta	  fram	  en	  strategi	  för	  framtidens	  hälsa.	  Inbjudan	  har	  gått	  till	  kommunerna	  
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brevlåda.	  Det	  har	  framförts	  en	  fråga	  till	  SKL,	  Anna	  Lija	  Qvarlander,	  om	  rollen	  för	  

stödstrukturer	  och	  nätverk	  som	  finns	  för	  kunskapsstyrning.	  Vi	  får	  mer	  information	  på	  

SKLträffen	  den	  14	  september.	  

	  

14.  Kvalitet	  i	  särskilda	  boenden	  för	  äldre-‐	  workshop	  SKL-‐Bilaga	  

Vi	  försöker	  få	  fram	  en	  person	  per	  delregion,	  till	  en	  workshop	  om	  ”Kvalitet	  i	  särskilda	  

boende	  och	  äldre”	  med	  Agneta	  Ivåker	  den	  14	  oktober.	  Socialcheferna	  i	  Fyrbodal	  har	  

fått	  informationen	  och	  avstår	  en	  plats.	  Övriga	  kommunalförbund	  erbjuder	  sina	  

kommuner	  en	  plats	  på	  workshoppen.	  	  

	  

15.  NSK-‐s	  

Elisabeth	  B	  berättar	  att	  FoU-‐Välfärd,	  nationell	  förening	  för	  FoU	  inom	  

välfärdsområdet,	  	  har	  två	  medlemmar	  med	  i	  NSK-‐s.	  I	  en	  fråga	  om	  kunskap,	  en	  GAP-‐

analys	  kring	  ADHA	  har	  gått	  till	  FoU-‐Välfärd	  och	  därmed	  till	  alla	  FoU-‐socialtjänster	  i	  

landet.	  SKL	  har	  gått	  ut	  med	  en	  fråga	  om	  ett	  extra	  anslag	  till	  medlemsavgiften	  för	  att	  

de	  skall	  kunna	  fortsätta	  att	  hålla	  i	  arbetet	  med	  att	  ge	  stöd	  ang	  evidens	  baserad	  

praktik.	  Tidigare	  statliga	  satsningar	  har	  upphört.	  Många	  kommuner	  är	  positiva,	  men	  

några	  är	  negativa.	  

	  

Kommande	  möten	  
6/10	  Skaraborgs	  kommunalförbund	  
10/11	  VästKom	  
15/12	  Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  

	  

Vid	  anteckningarna	  

Lis	  Palm,	  tf	  socialhandläggare	  Fyrbodals	  kommunalförbund.	  


