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Minnesanteckningar    socialhandläggare  VGK  
	  
Tid: 22 juni 2016, kl. 09.30 – 15.00  

Plats:  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30  Borås 
Närvarande: 

Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund 
Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Jonsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Gunilla Bothén, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ............... mötets sekreterare  
Elisabeth Beijer, Göteborgsregionen 
Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund  ................................................ förhinder 
Idalena Svensson, Göteborgs Stad  ......................................................... förhinder 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom ................................................... förhinder 
 
 
1  Föregående mötesanteckningar 
Flera frågor återkommer som särskilda punkter på dagens möte. Minnesanteckningarna lägges till 
handlingarna.  
  
2  Aktuellt från LiSA 

Arbetet med att utarbeta en ny regional samverkansstruktur fortsätter utifrån det förslag på utform-
ning av en ny länsorganisation på ledningsnivå, som ska ersätta LiSA från 2017. Kommunsidan 
har en pågående diskussion om justering av förslaget. Enligt förslaget ska frågorna delas upp så att 
det inrättas dels vårdsamverkan och dels samverkan om partsfrågor på länsnivå. GR har nu beslu-
tat om ändring av sin förbundsordning, innebärande att förbundet framledes ska arbeta med hälso- 
och sjukvårdsfrågor, vilket underlättar hanteringen av partsfrågor på länsnivå.  
 
Socialhandläggargruppen lämnar följande synpunkter på förslaget: 

•   Den framtida vårdsamverkan VG är ganska väl beskriven i förslaget. Uppdraget för parts-
samverkan VG bör också preciseras.  

•   Gränsdragningen mellan de båda gruppernas uppdrag måste tydliggöras.  
•   Det bör framgå att socialhandläggargruppen är en beredning för VGK i partsfrågor. 

 
3  Analys och handlingsplan psykisk hälsa 

Länssamordnarna för psykisk hälsa-uppdraget, Charlotta Wilhelmsson VästKom och Malin Kam-
per VGR,  skickade i början av juni ett informationsbrev till kommunerna och regionens verksam-
heter om det planerade upplägget av arbetet med regional analys och handlingsplan. 14 september 
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planeras en kick-off i Göteborg. Vid dagens möte presenteras ett förslag till arbetsordning för en 
planerad regional styrgrupp för arbetet.  
Socialhandläggargruppen skickar till projektledaren de samlade synpunkter som gruppen har 
på organiseringen och arbetsordningen. 
 

4  Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Förslaget till nytt HSL-avtal inkl. psykiatri- och missbruksöverenskommelse har 2 juni överläm-
nats till parterna för synpunkter senast 10 augusti. Sex kommuner har hittills beviljats förlängd 
svarstid som längst till den 10 september. Den politiska styrgruppen får ta del av de synpunkter 
som kommit in t o m den 25 augusti, på styrgruppsmöte den 26 augusti. 
 
Socialhandläggargruppen lämnar följande synpunkter på förslagets layout: 

•   Några i gruppen anser att avtalets lay-out kan påverka hur dokumentets status uppfattas i 
verksamheterna.  

•   Förslaget är skrivet i spalter som kan vara svårt att läsa och överblicka på digitala medier 
(avtalet är tänkt att endast publiceras i webb-version). Mötet är enigt om att det är mycket 
viktigt att avtalet har god läsbarhet. 

 

5  Ungdomsmottagningar 
a)  Samverkansavtal kommun-region 

Den 1 juni hölls ett möte mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och representanter förkom-
munerna inom dess geografiska område. Nämnden vill teckna nya samverkansavtal om ung-
domsmottagningarna med kommunerna för 2017 och framåt. Ett av nämndens förslag var att dela 
in kommunerna i geografiska områden för att föra dialog om ersättning mm.  Nämnden erbjuder 
också kommunerna att i likhet med Göteborgs Stad, ta  över huvudmannaskapet för ungdomsmot-
tagningen. Vid behov av ytterligare dialog förlängs 2016 års avtal i ytterligare ett år. Kommuner-
nas ersättning till regionen för att bedriva ungdomsmottagning är differentierad. 
Kommunrepresentanter har uttryckt farhågor att ersättningsnivån kommer att skilja sig än mer om 
dialogen förs i mindre konstellationer. Förslag har också väckts om att det i länet bör tas fram ett 
standardavtal med grundersättning för en ”normalungdomsmottagning” med väl definierat upp-
drag. Om parterna är överens om utökat uppdrag finansieras detta separat enligt ett tillägg i avta-
let.  

Elisabeth Beijer undrar nu om regionen fört fram liknande förslag på andra håll i länet. Detta är 
dock inget som övriga socialhandläggare har fått information om. Gunilla Bothén informerar om 
att det i samband med utarbetandet av Inriktningsdokument för UM, väckts förslag från kommun-
sidan om att ta fram ett standardavtal. Detta avvisades av VGR:s dåvarande projektledare med 
hänvisning till att det ligger utanför arbetsgruppens uppdrag.  
 
b)  Rapport länsarbetsgrupp ungdomsmottagningar 

Gunilla Bothén informerar om arbetsläget i den nytillsatta, partssammansatta arbetsgrupp som av 
LiSA fått i uppdrag att dels arbeta med statsbidraget till ungdomsmottagningar  och dels färdig-
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ställa förslaget till Inriktningsdokument. Ny projektledare är Susann Frostholm, VGR. Länsarbets-
gruppen träffades 20 juni. Vid detta möte behandlades enbart fördelning och kriterier för att få ta 
del av bidraget. Nästa möte är planerat till 25/8. 
 
Västra Götaland har för 2016 fått 21, 7 miljoner kronor i bidrag för utveckling av ungdomsmottag-
ningar inom ramen för SKL:s uppdrag kring Psykisk Hälsa. Länsarbetsgruppen är överens om att 
pengarna ska användas för dels länsgemensamma samordning (projektledning) och dels fördelas 
utifrån befolkningsunderlag till ungdomsmottagningarna. För att få ta del av pengarna ska UM re-
dovisa hur de ska användas inom dessa, av arbetsgruppen prioriterade områden:  

o   Tillgänglighet t ex lördagsöppet, utökade telefontider, personal 
o   Utveckling kring samverkan  
o   Kvalitetsledningssystem t ex riktlinjer, ISO 
o   Nya arenor – nya målgrupper, t ex uppsökande, utåtriktat arbete 
o   Kompetensutveckling/utbildningar/metodutveckling för personal 

 
  LiSA fattar beslut om fördelningen 19/9 och återrapportering till SKL ska ske senast 31/10. Nya 
pengar kommer troligen 2017 och 2018 och då kommer även länsgemensamma kvalitetshöjande 
satsningar att diskuteras.  

Länsarbetet med ungdomsmottagningar blir en stående punkt på socialhandläggarnas dagordning 
intill dess att projektet är avslutat. 
 
6  Barn som anhöriga, konferens  

Elisabeth Jonsson informerar om att inbjudan nu gått ut till den gemensamma konferensen Våga 
fråga 27/10. Deltagaravgiften är 550 kr. För att hålla nere deltagaravgiften och täcka eventuella 
underskott har GR, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionen avsatt max 20 000 kr var-
dera, Länsstyrelsen 25 000 och VGR 115 000 kronor.  
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7  Kunskapsutveckling och kunskapsstyrning i länet  

Vid förra mötet presenterades en idéskiss om hur vi ska ta oss an genomförandet av länets avsikts-
förklaring för en kunskapsbaserad socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Vid dagens 
möte konstateras att det även framledes behöver finnas ekonomiska resurser för de regionala 
strukturerna. Mötet föreslår att vi mot slutet av året anordnar en workshop i syfte att komma vi-
dare i frågan. En arbetsgrupp med representanter för socialhandläggare, NSKS-representanter och 
VGR förbereder workshopen. Elisabeth Beijer kontaktar Thomas Jungbeck, VästKom, för att för-
ankra idén. 
 

8  NSK-S  
Elisabeth Beijer och Monika Agnedal representerar SKL-nätverket för regionala samverkans- och 
stödstrukturer (f.d. socialhandläggarnätverket) i NSK-S. De skriver korta minnesanteckningar från 
NSK-S möten som delges övriga socialhandläggare. För att öka kännedomen om NSKS, föreslås 
att samtliga landets regionala socialhandläggare ska få inloggningsuppgifter till NSK-S gemen-
samma digitala arbetsyta. För att säkra driften av NSK-S och dess programområden från 2017, har 
nu SKL anhållit om särskilt bidrag från landets kommuner. NSK-S föreslås då bli styrgrupp för 
EBP.  Inom NSK-S diskutera nu strukturen för dels hur frågor landar där och dels för hur nomine-
ringar till olika råd och grupper ska ske. 
 

9  Trygg och effektiv utskrivning 
Den 21 juni hölls SKL:s möte om Trygg och säker utskrivning. Elisabeth, Jonsson och Anneli 
Bjerde representerade Västra Götalands kommuner. Vid mötet informerades om att propositionen 
är senarelagd pga. hög arbetsbelastning på departementet. Remissbearbetningen är inte färdig. Pla-
neringen är nu att proposition ställs vid årsskiftet och att ny lagstiftning ska gälla från 2018. 
 

10  Strategisk beredningsgrupp 
Vid förra mötet behandlades ett förslag till uppdragsbeskrivning för en nyinrättad, partssamman-
satt strategisk beredningsgrupp med uppdrag att för Västra Götaland utreda och lämna förslag på 
införandet av en trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Socialhandläggar-
gruppen har lämnat synpunkter på förslaget. Uppdragsbeskrivningen fastställdes 15/6 av LiSA, 
som beaktat vissa av socialhandläggargruppens synpunkter.  

Enligt uppdragsbeskrivningen ska den strategiska gruppen bestå av 12 personer, 6 från vardera 
VGR och kommunkollektivet. Deltagarna ska utses av vårdsamverkansgrupperna. 

Socialhandläggargruppen lämnar följande synpunkter: 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska den strategiska gruppen behandla rena partsfrågor och  det där-
för bör därför vara huvudmännen, och inte vårdsamverkansgrupperna, som utser deltagarna.  
 

11  Polishandräckning 
VästKom skickade förra året in en skrivelse till polisen i VG, med begäran om ett möte i syfte att 
förbättra samarbete och rutiner vid socialtjänstens begäran om polishandräckning. En arbetsgrupp 
med kommunföreträdare definierade och konkretiserade problemområden. I april svarade polisen 
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och begärde mer fakta i ärendet, senast 29 april. Sammanställningen från arbetsgruppens problem-
inventering skickades in. Polisen har inte återkommit i ärendet. 
Elisabeth Beijer kontaktar Thomas Jungbeck, VästKom, och föreslår att VästKom åter kontaktar 
polisen med förfrågan om hur ärendet hanteras inom polisen. 
 

12  Ändring av rätt till bistånd enligt LMA  
Den 1 juni 2016 började den ändringen i lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) 
att gälla. Ändringen innebär att en asylsökande inte har rätt till bistånd från Migrationsverket om 
den asylsökande har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla, eller om tids-
fristen för frivilligt återvändande har gått ut. Med bistånd menas till exempel boende och dager-
sättning. Ändringen gäller inte vuxna som bor tillsammans med sina barn under 18 år, vilka fortfa-
rande rätt till bistånd till dess att de lämnar Sverige. 
Länsstyrelsen, polisen, kommunerna och migrationsverket har träffats för att diskutera om vad la-
gen får för konsekvenser. Bl.a. diskuterades de avvisades rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Det måste alltid ske en individuell prövning. SKL bevakar frågan och har information på sin hem-
sida. Elisabeth Beijer kontaktar SKL för att fråga om tillämpningsanvisningar kommer att utarbe-
tas. 

 
13 IBIC 

Lasse Lindén informerar om att kommunerna i Fyrbodal gemensamt finansierar en utvecklingsle-
dare för IBIC/ÄBIC (utredningsmetodiken individens/äldres behov i centrum). I Skaraborg kom-
mer kommunalförbundet eventuellt att avsätta medel för en 25 % tjänst under ett år förr imple-
menterings – och genomförandestöd. Inom GR och Boråsregionen finns f.n. inga planer på sam-
ordning. 
 
14  Ändrad mötestid 
Nästa möte är planerat till den 1 september. Detta ställs in och istället hålls mötet 31 augusti i Ud-
devalla. 
 

Kommande möten 
31/8 Fyrbodals kommunalförbund  
6/10 Skaraborgs kommunalförbund  
10/11 VästKom  
15/12 Göteborgsregionens kommunalförbund 
 

/ Gunilla Bothén 


