
 

 

 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

 Deltagare:  
Jessica Ek    Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde    Skaraborgs kommunalförbund 
Linda Macke    Göteborgsregionens kommunalförbund 
Elisabeth Beijer    Göteborgsregionens kommunalförbund 
Kristina Nyckelgård   Göteborgs Stad 
Lotta Wilhelmsson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Gunilla Bothén    Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
 

 

Minnesanteckningar Socialhandläggarmöte 

Tid: 20 juni kl. 9.30-15.30 
Plats: Kurorten Mösseberg, Falköping 
Sekreterare: Gunilla Bothén 
 
 

1. Föregående mötesanteckningar 
Läggs till handlingarna 

2. Övriga frågor/godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. Återkoppling från ledningsgruppen VGK 18 maj 
Anneli 
Förslaget till ny uppdragsbeskrivning för socialhandläggargruppen,”Beredningsgrupp VGK – 
Socialtjänst och Hälso& sjukvård”, kommer att behandlas åter till hösten efter det att 
direktörerna stämt av innehållet på hemmaplan. 
 

4. Regionalt resurscentrum för psykisk hälsa (RCPH) i Västra Götaland 
Lotta och Anneli 
VGR och SKL skriver avtal om inrättande av ett regionalt resurscentrum för psykisk hälsa i länet 
och erhåller då 6 miljoner kronor. 30 % av medlen ska användas för samarbete med 
kommunerna.  ÖK psykisk hälsa/missbruk och handlingsplan psykisk hälsa utgör grunden för hur 
pengarna ska användas. Vid dagens möte diskuteras hur styrning och samverkan avseende de 
gemensamma medlen. Enligt ett förslag från ett beredande möte samordnar VästKom och VGR 
arbetet och Länssamverkansgruppen psykisk hälsa blir styrgrupp. Ett nytt beredningsmöte 
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kommer att ske 18 augusti. Det behövs ytterligare kommunal beredning av frågan om styrning 
och samordning av de gemensamma medlen. 
  

5. Uppdrag om uppföljning av placeringar utanför hemmet 
Gunilla  
Hälso- och sjukvårdsdirektören, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR och direktören för 
VästKom har godkänt ett förslag till uppdrag om uppföljning av placeringar utanför hemmet. 
VVG informerades 29/5. En partssammansatt arbetsgrupp arbetar med uppdraget och föreslår 
att uppföljning sker på individbasis, dvs. ett formulär med fylls i av socialtjänsten vid varje 
placering. Uppgifterna avidentifieras och kan inte härledas till viss individ. Preliminärt påbörjas 
undersökningen i oktober. VGR står för sammanställning av uppgifterna. Ett informationsbrev 
skrivs som kan användas i förankringsarbetet bland kommunernas socialchefer under augusti. 
Vid dagens möte framhålls vikten av att det i informationsskrivelsen framgår att uppgifterna som 
lämnas är avidentifierade och att formuläret inte behöver bevaras i personakt eller 
dokumenteras i övrigt. 
 

6. Modell för att ta emot nationella riktlinjer/stöddokument inom socialtjänst och hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Elisabeth 
Ett förslag föreligger om modell för att ta emot nationella riktlinjer inom socialtjänst och hälso- 
och sjukvård, kommungemensamt i länet.  

• Förslaget överlämnas till VGK för fastställande och till VVG för kännedom. 
 

7. Kommande revidering av riktlinjer för schizofreni 
Elisabeth 
De nationella riktlinjerna för schizofreni kommer att revideras. På NSK-S senaste möte 
informerade Socialstyrelsen om det kommande arbetet. NSK-S ansåg att socialstyrelsen skulle 
kommunicera RSS istället och har skickat en skrivelse med information och önskan om 
kontaktperson i länen inför regionala seminarier november 2017-januri 2018. Kontaktpersonerna 
ska också leda länets arbetsgrupp för kartläggning och analys av riktlinjerna.  

• Vid dagens möte bestäms att det i Västra Götaland ska utse en kontaktperson från varje 
kommunalförbund i VG samt Anneli för VästKom. VästKom anmäler representanterna 
till Socialstyrelsen. 

 
8. Inbjudan till dialog om modell för samverkan/partnerskap för kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten 
Elisabeth och Anneli 
SKL har bjudit in till dialog om modell för samverkan – Partnerskap- mellan lokal, regional och 
nationell nivå för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Mötet är 1 september och Inbjudna 
RSS, NSK-S och Socialchefsnätverket.  
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• Dagens möte anser att frågan om partnerskapet bör diskuteras vidare på RSS möte 11-12 
september. 

 
9. Uppdragshandling för Överenskommelse om Trygg och säker vård för ban och unga som vårdas 

utanför hemmet 
Jessica 
Ett utkast till uppdragshandling för en överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 
unga som vårdas utanför hemmet (2016/17:59) föreligger. Kompetenser som lämpligen kan ingå i 
en arbetsgrupp är BBIC-samordnare, myndighetsutövning, vårdcentral och tandvården.  

• Synpunkter lämnas till Anneli. Ärendet tas åter upp på augustimötet.  
 

10. Långa väntetider inom BUP 
Elisabeth 
Vid förra mötet togs frågan om långa väntetider till BUP upp av GR. Frågan om en gemensam 
skrivelse till VGR från kommunerna i länet, genom VästKom diskuterades. Efter dialog i de olika 
socialchefsnätverken framkommer att det råder delade meningar i länet och en gemensam 
skrivelse är därmed inte möjlig.  

• Frågan hanteras lämpligen i samband med översynen av VästBus riktlinjer.  
 

11. Frågeställning om förvaring av elrullstol 
Anneli 
Ledningsrådet för hjälpmedel har uppmärksammat problem i samband med förskrivning av 
elrullstol. Problemet gäller att personer som fått elrullstol som hjälpmedel, fått avslag på ansökan 
om bostadsanpassning för förvaring och laddningsmöjlighet. Man önskar nu göra en kartläggning 
av problemet. Boverket redogör för rättsläget på sin hemsida.  

• Anneli sätter samman en skrivelse till kommunerna med frågor om hantering av 
bostadsanpassningsbidrag för förvaring och laddning av elrullstol. Socialhandläggarna 
skickar frågorna till kommunbrevlådorna, med kopia till socialcheferna. Svarstid: 
september. 

 
12. Tidsplan för reviderat samarbetsavtal om Inkontinens- och nutritionsprodukter  

Anneli  
En tidsplan för nytt samarbetsavtal inkontinens- och nutritionsprodukter redovisas. Enligt planen 
ska förslaget behandlas av VästKoms styrelse 10 oktober (förutsatt att finansieringsmodellen är 
klar). Därefter skickas förslaget till kommunerna via kommunalförbunden. Under förutsättning att 
inga allvarligare synpunkter framkommer, ska beslut fattas av regionfullmäktige och kommunerna 
november-januari. 
 

13. Representanter till Operativ ledningsgrupp för utredningen Nära Vården 
Anneli 
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Kommunerna har fått erbjudande om att utse ett par representanter till den operativa 
ledningsgruppen (VGR) för utredningen den Nära Vården. 

• Anneli Bjerde och Kristina Nyckelgård utses. 
• Det finns även förslag på att inrätta en kommunal sakkunniggrupp. Tanken är att få en 

fördjupad och mer fokuserad dialog kring vård och omsorg där båda huvudmännen är 
involverade och att få en bredare kommunal representation. Socialhandläggargruppen 
ställer sig positiv till föslaget. 

 
14. Översyn av länsgemensamma grupper under hösten 2017 

Anneli  
Idalena Svensson har anställts på 50 % under aug t o m dec på VästKom för att göra en 
kartläggning av länsgemensamma grupper. 
 

15. ADL-intygen 
Anneli 
Sverker Andersson, VästKom, har kommunicerat kommunalförbundens synpunkter på VGR:s 
nya hantering av utfärdande av ADL-intyg. Enligt VGR har 81 intyg utfärdats under det sista året. 
Av dessa har endast 6 s tycken begärts av någon kommun.  Underlaget bedöms i nuläget vara för 
litet för att frågan ska lyftas till VVG. Regionen kommer att utreda en långsiktig lösning av 
utfärdande av ADL-intyg. 

• Vid dagens möte föreslås att en partsgemensam utredning tillsätts och att en gemensam 
uppdragshandling tas fram och beslutas av VVG. Anneli kontaktar VGR i frågan.  

 
16. Information från VVG 29/5 

Anneli lämnar rapport från VVG:s senaste möte.  Minnesanteckningar från VVG och annat 
material gällande samverkan mellan VGR och kommunerna återfinns på Vårdgivarwebben. 
Gunilla informerar om att två ärenden rörande ungdomsmottagningar behandlades. 
Inriktningsdokumentet som efter remissrundan ska behandlas av samrådsorganet i september 
och därefter till HSS och kommunerna via VästKom och kommunalförbunden för beslut. VVG 
godkände också fördelning av 2017 års statsbidrag för utveckling av ungdomsmottagningar inom 
ramen för psykisk hälsa. 

• I samband med att ärendet om omhändertagande av nationella riktlinjer behandlas på 
VVG önskar socialhandläggargruppen få tillfälle att informera RSS. 

 
17. Samverkansavtal/rutin för medföljande person (pers. ass) till sjukhus 

Anneli  
Frågan har väckts om behovet av att ta fram ett gemensamt samverkansavtal för medföljande 
person (personlig assistent) till sjukhus. Det finns sedan tidigare delregionala rutiner inom 
vårdsamverkansgrupperingarna. Dessa bedöms täcka behovet. 
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18. Representant till regional upphandlingsgrupp, dosexpedition 
Anneli  
Samverkansgruppen för läkemedelsfrågor önskar kommunal representant till en regional 
upphandlingsgrupp inför nästkommande dosexpeditionsavtal. Vid dagens möte konstateras att 
det behövs ett förtydligat underlag för att frågan ska kunna behandlas. 

 
19. Nomineringar till programområde psykisk hälsa 

Anneli 
Inom området psykisk hälsa kommer det att bildas ett nationellt programområde - enligt den 
modell för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som tagits fram med stöd av SKL - de 
pågående arbetena inom ADHD och ångest och depression kommer fortsätta inom detta 
nationella programområde. För det arbetet ska det nomineras 2 personer vardera från RSS, NSK-
S och SKL:s socialchefsnätverk. Dessutom ska det nomineras kommun- och 
landstingsrepresentanter. Kommunrepresentanter nomineras av varje kommunalförbund. 
Jessica Ek ingår som RSS-representant.  
 

20. Workshop 18/9 
Den planerade workshopen om beslutsprocesserna på länsnivå, flyttas från 18/9 till 23/10,  
förslagsvis på Mösseberg med start klockan 12.00,  därför övernattning och heldagsmöte den 
24/10. Heldagsmötet den 19/9 kvarstår. 
 

21. Övriga frågor 
Sara Nordenhielm, GR, bjuds in till ett möte under hösten för att informera om utvärderingen av 
ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. 
 
------- 
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