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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    Sjuhärads kommunalförbund 
Elisabeth Jonsson    Sjuhärads kommunalförbund 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
 
Inbjudna: Thomas Jungbeck 
Meddelat förhinder: - 

Sekreterare: Skaraborgs kommunalförbund 
 

Minnesanteckningar Socialhandläggarmöte 

Tid: 19 april kl 9.30-16.30 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8 , Göteborg 

Agenda 

1. Föregående mötesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

2. Övriga frågor/Godkännande av dagordningen 

Ja 

3. Uppdragshandling för uppföljning av placeringar utanför hemmet-Bilaga 
Gunilla Bothén 

Informationspunkt: 
Det finns sedan 1 april 2017 en ny överenskommelse - Överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Överenskommelsen är ett underavtal till hälso- och 
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.  
 
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur uppföljning och utvärdering 

http://www.vastkom.se/
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ska bedrivas samt hur tvister ska lösas. 
 
I överenskommelsen finns riktlinjer för repektive huvudmans ansvar vid placeringar utanför hemmet 
av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
(Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård). Personer oavsett 
ålder som placeras i HVB utanför hemmet med psykiatrisk diagnos. 

 

Denna del av överenskommelsen är  ny och behöver följas särskilt.  
 
I överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, 
finns angivet att det ska ske en särskild, partsgemensam uppföljning om tillämpning av riktlinjerna 
för placeringar utanför hemmet enligt avsnitt 3.5 och 4.4, andra stycket.  
 
Utredningsuppdrag: 
- Utarbeta en konkret plan för uppföljning av tillämpningen av placering utanför hemmet 
- Uppföljningen ska ge en bild av volymer, motiv, vård- och behandlingsinnehåll  
- Respektive parts kostnader för placeringar inom och utanför länets gränser 
- Avvikelser från överenskommelsen enligt avsnitt 3.5 
- Förslag till när och under vilken period uppföljning ska ske. 
 
Gunilla informerar om att  Uppdragshandlingen fortsatt ska behandlas för antagande.  

Lyfter särskilt fram att målgruppen framkommer i 3:4 och hur uppföljningen ska ske enligt 3:4 och 
4:4 i överenskommelsen. 

 
4. Ungdomsmottagningar 

Gunilla Bothén 
Inriktningsdokumentet: Har skickats ut på remissrunda inom kommunerna och VGR. 
Remisstiden är förlängd till och med 31 april 2017. Planeringen är den att Gunilla Bothén, 
VästKom och Lena Ekerot, VGR tillsammans ska sammanställa remissvaren, 15 maj kommer 
partsgemensam grupp att träffas för att gå igenom remissvaren.  
 

Medel från Uppdrag Psykisk hälsa ” Stöd till riktade insatser  inom området psykisk hälsa 2017”: 
Ansökan om medel är utskickad till ungdomsmottagningsverksamheterna. 
Kommunrepresentanterna upplever att det har varit svårt att få till tider i den partsgemensamma 
gruppen som passar alla.  

 
5. Uppdrag att revidera Västbus riktlinjer 

Lotta Wilhelmsson och Anneli Assmundson Bjerde 
Vilka ska utses i arbetsgruppen?  
 

http://www.vastkom.se/
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Utsedd processledare för arbetet är Malin Camper, VGR. Malin har ställt frågan till 
socilhandläggarrna om representanter till gruppen från kommunsidan. 
 
Beslut: 

• Diskussionen i gruppen utmynnar i att Anneli informerar Malin om att 
socialhandläggargruppen anser att nomineringarna ska ske genom 
vårdsamverkansstrukturen.  

 
6. VVG- uppdrag och koppling till kommunalförbunden 

Thomas Jungbeck 
Thomas informarar om den nya organisationen Vårdsamverkan Västra Götaland. 

Vårdsamverkan VG (VVG)– Ann Söderström, VGR och Thomas Jungbeck, VästKom  är 
ordförande och vice ordförande och beredande tjänstepersoner är Anneli Bjerde och Rose-
Marie Nyborg. 

Beslut: 
• Processkarta bör tas fram för politiska beslut både på delregonal nivå och regional 

nivå. 
• Vi behöver få en struktur för vilka frågor som ska vart.  
• = kommunikationsplan? 

 

7. Bristande tillgänglighet till barnpsykiatrin  
Elisabeth Beijer 
Elisabeth har fått indikationer på att det är svårt att komma in till BUP, långa köer. 
Skaraborg uppger att det är samma i deras område, 5 års kö till BUP. 
Är det en fråga som ska upp till VGR? 
 
Beslut:  

• Gruppen kommer överens om att Elisabeth Beijer skriver ett underlag för gruppens 
räkning. 

 
På tal kom också att det finns 6 Vårdcentraler i VG  med tilläggsuppdrag för barn och ungas 
psykiska hälsa.  
Beslut:  

• Gruppen kommer skicka ut information till kommunerna om den nya möjligheten. 
 

8. Uppdragsbeskrivning för socialhandläggargruppen inkomna synpunkter -Bilaga 
Alla 
Gruppen diskuterar tillsammans fram ändringar i uppdragsbeskrivningen – se ny bilaga från 
Anneli. 

http://www.vastkom.se/
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Beslut: 
• Namnet blev ”Beredningsgrupp VGK – Socialtjänst och Hälso& sjukvård”  
• Anneli skickar förslaget på uppdragshandling till Thomas Jungbäck för 

ställningstagande i Ledningsgrupp VGK. 
 

9. Kunskapsstyrning  
Anneli Assmundson Bjerde och Elisabeth Beijer 
Kommunalförbunden och FoU-verksamheterna ska jobba vidare med kunskapsstyrning. Vid 
FoU träffen när detta diskuterades landade man  i en koppling till kompetenscentrum psykisk 
hälsa.  
Beslut: 

• Elisabeth B skriver ner ett förslag för kommunsidan, som ett underlag för fortsatt 
arbete. Därefter samlas arbetsgruppen för Kunskapsstyrning i VG. 

 
10. Arbete med förslag till överenskommelse trygg och effektiv utskrivning-Bilaga 

Linda Macke och Anneli Assmundson Bjerde 
Vi tittar på arbetsmaterialet.  
Beslut: 

• Anneli hör med Ida Wernered om hon kan komma till Socialhandläggargruppen nästa 
träff. 

 
11. Förslag till samarbetsavtal inkontinens ute på remiss-Bilagor 

Anneli Assmundson Bjerde och Kristina Nyckelgård 
Informationspunkt: 

Anneli skickar under dagen nytt förslag till samarbetsavtal för inkontinens– och 
nutritionsprodukter till socialhandläggargruppen för vidarebefordran på remiss till 
kommunerna. 
 

12. Arbete med förslag till överenskommelse om nödvändig tandvård  
Anneli Assmundson Bjerde 
Informationspunkt:  

Arbetet med att ta fram en ny överenskommelse om nödvändig tandvård pågår i en 
partssammansatt grupp. Remiss kommer att ske under sommar och ställningstagande i 
SRO i september. Därefter beslut i VGR och kommunerna under hösten.  

 

13. Regionala resurscentra  i Västra Götaland 
Charlotta Wilhelmsson och Yvonne Witzö, GR 
 
6 regioner/sjukvårdsområden i Sverige ska bli regionala resurscentra i samarbete med SKL. 
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Lotta, Cecilia och Yvonne + KPH, primärv, NSPHiG har träffat SKL i frågan. Malin Camper 
VGR skriver på ett avtal mellan VGR och SKL, 6-7 miljoner, avtal varav 30% ska användas till 
samverkan mellan VGR och kommunerna. 
 

” Stöd till riktade insatser  inom området psykisk hälsa 2017 sid 11” 

https://skl.se/download/18.1e9e054d159029c422f206cd/1482240494325/%C3%96verensko
mmelse+psykisk+h%C3%A4lsa+2017.pdf 
 

Gruppen ställer sig positiv till förslaget.  

Beslut:  

• Gå vidare 
 

14. VFU-avtalet 
Charlotta Wilhelmsson 
Beslut: 
Flyttas till nästa träff 
 

15. ADL-intygen 
Anneli Assmundson Bjerde 
Information: VästKom tar fram ett underlag inför att ärendet tas upp i Ledningsgruppen 
VGK i maj. Samtliga kommunalförbund har haft uppe frågan med sina 
förbundsordföranden/socialchefer och beredninsgrupper. 
 

16. Demensriktlinjerna och vägledning för  vårdprogrammet palliativ vård-Bilaga 
Linda Macke 
Gruppen hade ursprungligen inget uppdrag. Gruppen har nu skrivit ett eget uppdrag -stämt 
av med gruppen, Malin Camper och Lise-Lott Risö, alla ställer sig bakom 
uppdragsbeskrivningen. 
 
Beslut: 

• Anneli tar med sig uppdragshandlingen till Ledningsgruppen VGK.  Linda undrar om 
man ska göra en uppdragsbeskrivning även för vårdprogrammet palliativ vård.  

 
Beslut: 

• Gruppen samtycker till detta och Linda färdigställer detta till VVG´s möte den 29 
maj. 

 
17. Uppdragshandling läkarundersökningar placerade barn 

Jessica Ek 

http://www.vastkom.se/
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Uppdragshandlingen har skickats till Malin Camper, VGR och Charlotta Wilhelmsson, 
VätsKom, samordnare i Handlingsplan Psykisk hälsa samt samtliga utveklingsledare för 
Barn och unga i VG för möjlighet att inkomma med synpunkter och inspel.  
 
Beslut: 

• Uppdragshandlingen skickas nu ut till samtliga i gruppen för synpunkter. Flyttas till 
nästa träff för fortsatt hantering. 

 
18. Samverkan kommun och region- sommar 2017- fråga från VGR 

Anneli Assmundson Bjerde 
Anneli har fått en fråga från VGR om hur man kan nå kommunernas olika delar under 
sommaren.  
 
Beslut: 

• Anneli tar med sig frågan till VVG. 
 
 

19. Socialhandläggarmöte den 20 juni-Utöka tiden? Plats? 
Anneli Assmundson Bjerde 
Gruppen diskuterar frågan. 
 
Beslut: 

• Beslutar vid nästa träff 
 

20. Övriga frågor 
 
-  
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