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Minnesanteckningar, socialhandläggare VGK 
Tid: 21 januari 2016, kl. 09.30 – 15.00  

Plats: Boråsregionens kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30  Borås  
  
Deltagare:  

Charlotta Wilhelmsson    
Elisabeth Jonsson     
Elisabeth Beijer  
Gunilla Bothén  
Idalena Svensson 
Pia Jonsson-Axelsson 

Pär Levander  
Sverker Andersson, VästKom  
Karl Fors, del av mötet 
Thomas Jungbeck, del av mötet 
Linda Macke, del av mötet 
 

     
Förhindrade: 
Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed  
    

Föregående anteckningar 
Godkändes 
 
Äldrearbetet i VG (Linda Macke, GR) 
Lägesrapport, se även bifogat bildspel. 
 
Handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” 2016-2018 börjar ta form med stöd av 
Länssamverkansgrupp Äldre och utvecklingsledarna.  
Linda är processledare efter Helen Sandqvist Benjaminsson sedan i somras och har i 
uppdrag att revidera handlingsplanen. Workshops i de olika vårdsamverkansgrupperna 
och i en pensionärsgrupp (utvald av A-C Bahr) har skett. Handlingsplanen ska vara klar 
i mars. Alla grupper vill ha en kortare handlingsplan med färre fokusområden. I nuläget 
har den bantats från 15 till 7 sidor. Alla grupper har visat stort intresse för 
brukarmedverkan. Mobila team och utskrivningsprocessen var prioriterade områden i 
vårdsamverkansgrupperna, hälsofrämjande arbete i seniorgruppen. 
Alla fokusområden (f.d. målområden) ska leda till en sammanhållen god vård, 
rehabilitering och omsorg för äldre i Västra Götaland. 
Vid möte i Länssamverkan Äldre 14/1 prioriterades nedanstående områden: 
-Trygg och säker utskrivning från sluten vård, -Mobila team; -SIP, -God och säker 
läkemedelsbehandling och -God, säker och evidensbaserad vård.- (kvalitetsregistren, 
psykisk hälsa och stroke kan t ex ingå) 
 
Formulering utifrån ett brukarperspektiv föreslås generellt. Svårigheter med SIP? 
Brukarmedverkan, hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande och 
eHälsa/välfärdsteknologi ingår i grundtexten men är inga egna fokusområden. 
Direktinläggning och öppen retur faller bort.  
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En överskådlig poster med några punkter har tagits fram för att öka kännedomen om 
handlingsplanen. Viktigt att arbetet sker nära verksamheten och vårdsamverkan. Linda 
har ansvar för handlingsplanen under hela 2016. En långsiktig plan för uppföljning 
kommer att utarbetas. Återrapport kommer att ske till socialhandläggarna då den är 
klar. 
 
VGR:s projekt ”En ingång till vård och omsorg för de mest sjuka äldre”. Se PP 
Sofie Grinnebäck SIMBA arbetar 50 % med uppdraget, inte Linda Macke som det står i 
bildspelet. Projektet är en sorts lotsfunktion då den enskilde ska bli uppringd av ”rätt 
instans”. Tjänsten ska enligt förslaget utvecklas att gälla både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård och den ska byggas ihop med redan befintliga funktioner.  
Reflektioner från gruppen; bygga på 1177, finns förutsättningar? Samverkan krävs med 
utgångspunkt från vårdsamverkansområdena. Sofie ska börja med ett 
utredningsarbete. Pilot möjlig i slutet av året? 
 
Överenskommelser 2016 (Pär, Charlotta, m.fl.) -Psykiatri/PRIO 2016, se bildspel 
och Evidensbaserad praktik  

ÖK Psykisk hälsa 2016- 2018, 200 milj. till kommunerna 2016 + samma summa två år 
till? Totalt 845 miljoner för kommun och landsting. Gemensam handlingsplan på 
”rimlig nivå” krävs. Oklart om det innebär att den inte behöver vara på länsnivå. 
Pengarna går direkt till kommunerna och återbetalning krävs om handlingsplan 
saknas. 

Fem fokusområden 
-Förebyggande och främjande insatser 
-Tillgängliga och tidiga insatser 
-Enskildas delaktighet och rättigheter 
-Utsatta grupper 
-Ledning, styrning och organisation 

SKL bistår med stödinsatser och lokalt förbättringsarbete. Samordning med andra ÖK 
och satsningar ska ske. Länsgemensam handlingsplan finns bara t o m 2015. 
Ungdomsmottagningar ges särskilt stöd enligt ÖK. Hantering? Fler mottagningar, nya 
målgrupper och behov av annan kompetens. VGR har taktpinnen. 

Dialog kring hur kommunalförbundens ska agera.  
Samverkan över huvudmannagränserna är författningsstyrt. Framtagande av 
gemensam handlingsplan kan även bära ÖK-arbetet utifrån det nya HSL-avtalet. 
SKL behöver samarbeta med kommunerna på läns- eller delregional nivå och ge stöd 
till att utveckla analysarbetet lokalt. Ny avsiktsförklaring? Avsätta medel för 
processledare för gemensam hantering? Uppdrag önskas i så fall från högsta ledningen 
och frågan behöver lyftas till LiSA. Enligt Pär var frågan uppe mycket kort vid senaste 
LiSA-mötet. Då diskuterades även flyktingars psykiska hälsa som VGR vill ha med i ÖK. 

http://www.vastkom.se/
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Vi behöver ta fram ett gemensamt PM för kommunerna, vad vill man? Därefter kan ÖK 
och handlingsplan bakas in. Koppling till ÖK i HSL-avtalet. Diskussion kring ersättning 
och delaktighet i NSK-s programråd. Det är möjligt att lägga förslag på en 
länsgemensam grupp till LiSA.  

Beslut: Charlotta och Elisabeth B tar fram förslag till PM med frågor till kommunerna 
om hantering och förvaltning av medlen för att få fram en handlingsplan. 

Pär och Pia, formulerar förslag till avsiktsförklaring för både PRIO 2016-2018 och  
EBP. (EBP 25 miljoner, ca 3 miljoner för VGK, som fördelas ut i delregionen som 
vanligt). Detta förslag till avsiktsförklaring är underlag till strategiskt beslut för kontakt 
med regionen.  

Båda förslagen presenteras vid nästa socialhandläggarmöte. Dialog inför LISA möte i 
april. Möjligt få med till SRO i juni. 
 

Hygiensjuksköterskor och Vårdhygien (Idalena) 

Enligt Pär finns det ett tydligt uppdrag för VGR men SU önskar ett avtal gällande 
finansiering. Detta är inte en fråga för HSL-avtalet utan är en specialistfunktion på 
samma sätt som Smittskydd. Styrningsproblem inom VGR har lett till att kommunens 
behov av insatser komplicerats. Frågan tas till LiSA.   
 

Hälso- och sjukvårdsansvar i VG  
Arbetsprocessen för nytt avtal. (Sverker och Pär) Lägesrapport per januari 2016 Se 
PP 

Nyhetsbrev kommer ut i nästa vecka, Operativa ledningsgruppen tar över 
arbetsgruppernas förslag i mars. Styrgruppen har haft sitt första möte och fler möten är 
inplanerade för ställningstagande och beslut kring förslag. 
 

HoS-ansvar till asylsökande (Pia) 
Kommunerna har inget eget HSL-ansvar, det är ett uppdrag för Migrationsverket. 
Möjligt att ge hemsjukvård enligt särskilt avtal men på primärvårdens uppdrag och mot 
ersättning. Folkbokföringslagen gäller. Se SKLs skrift och Socialstyrelsen 

Provtagning Barn och Unga (Charlotta)- utgår. 
  

 

 

 

 

http://www.vastkom.se/
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vard-av-personer-fran-andra-lander-sjatte-omarbetade-upplagan.html
http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas
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SKL:s inbjudan till erfarenhetsutbyte om ”Trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvård” Önskemål om vad som särskilt behöver belysas. 

Nedanstående punkter kom fram: 
-Hur hantera psykiatrin? 
-Rimliga förutsättningar för att ta hem utskrivningsklara patienter, speciellt inom 
psykiatrin. 
-Vad ska vara klart före hemgång mer specifikt. 
-Hur ska kommunerna klara biståndsbedömning, obekväm tid.  
Det hade varit önskvärt att frågorna skickats ut i förväg. Politikerkontakt behövs på 
olika nivåer. 

 

Framtidens vårdinformationsmiljö/108K (Karl Fors via telefon) 
Lägesrapport kring bemanningen i arbetsgrupper för scenarion 

Se utskickad lista på anmälda verksamhetsrepresentanter, inget beslut om man 
”antagits” har fattats. Svårt rekrytera representanter till psykiatri och hemsjukvård 
kring diabetespatienten (borde vara samma systemkrav som för t ex strokepatient). 
Stort möte i nästa vecka. Förfrågan har även gått ut inom de olika IT-grupperna. 

Möjligt med option på upphandling av system i ett senare läge? Svar vecka 6. 

108k regleras separat och en samverkansarkitektur diskuteras. Hänsyn måste tas till 
hela kommunens verksamhetsbehov inte bara det som finns med i förslaget. 
Kommunal karta behöver ritas, kommunerna kommer in mer och mer.(Kalle och Ann-
Charlotte Klarén representerar.) 3R står för resor och boende vid kommande 
konferenser/tillställningar, den första i Nyköping nästa vecka. Skaraborg kan bistå med 
psykiatrikompetens enligt Pia. 
 

Förvaltarskap regionalt och delregionalt avseende SVoPL och KLARA SVPL samt 
GITS (Pia, Karl Fors via telefon)  

Delregional förvaltare finns inte i Skaraborg- finns behov då det nu finns GITS? Hur ska 
det vara? Karl kollar och återkommer med uppgifter och tidsåtgång. Finns beskrivning i 
förvaltningsorganisation för KLARA SVPL? 

 

Missbruksområdet (Elisabeth m.fl.) Elisabeth Beijer och Yvonne Witzöe har sedan 
förra mötet sammanställt PM om intresse och behov av gemensam hantering av NR 
missbruk.  

Dialog kring framtaget dokument. Gunilla undrar om regionens kompetenscentrum 
kommit överens om några andra satsningar i vårdsamverkansområdena? Inte vad vi 
vet. Förtydliga vad som menas med GAP-analysen. Alla fyra kommunalförbunden ska 
vara överens om insatsen innan vi går vidare till VGR och övriga intressenter. (t ex. 
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Länsstyrelsen och kriminalvården) Enkäten skickas ut till handläggarna. OK med 
utbildningsverksamhet och konferenser på delregional nivå.  

Beslut: Kommunalförbunden tar hem frågorna i PM till kommunerna och frågan 
kommer upp på nästa möte. VAD från kommunerna HUR i 
vårdsamverkansstrukturen/delregionerna. Möjligt med regional konferens. 

 
Ungdomsmottagningar (Gunilla, Pär m.fl.)  
Inriktningsdokument – Hantering 2016 

Arbetsgruppen arbetar klart, därefter till kommunalförbunden för förankring i 
nätverken. Om OK till LiSA och SRO. Gunilla skickar ut utkastversionen till 
handläggarna. 

 

PRIO 2016 (se även punkten 5a) 

Gunilla får i uppdrag att tillsammans med Maria Grip diskutera frågan om samarbete 
och hantering av möjliga medel. Inriktningsdokument? Hur förankra på kommunsidan 
och hur man får del av pengarna? Redovisning nästa möte eller vi mail. 

 
ADL-intyg vid bedömning enligt LSS (Charlotta, Pär) 
Kort uppföljning kring kostnadsfrågan avseende intyg för bedömning av personlig 
assistans enligt LSS.  

Frågan gäller intyg och ersättning/avgift för den enskilde, vid bedömning av 
funktionsförmåga i samband med ansökan om bistånd enligt LSS, för personer som ej 
är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Varken FK (redan skatteväxlat) eller 
Habilitering och hälsa debiterar den enskilde. Fem utsedda enheter inom regionen 
(ingen uppgift om vilka de är) ska utföra bedömningen och förväntas debitera 
kommunerna för detta intyg. 
Det är inte möjligt att debitera den enskilde enligt LSS-lagstiftningen. Det blir moment 
22 eftersom den enskilde ska styrka sitt behov. (Jfr att avgift får tas ut för intyg om 
färdtjänst). SKL har inget svar om hantering men problemet är inte okänt. 
Habiliteringschefernas nätverk som leds av H Goali arbetar med frågan. Intyg om 
funktionsnedsättning krävs av den enskilde men kommunen kan inte ta någon kostnad 
eftersom kommunen inte har detta uppdrag. Utredning pågår, Maria Grip har frågan på 
sitt bord. Patienten ska hållas kostnadsfri. Jämlik behandling efterfrågas. Frågan står 
kvar på ”bevakningslistan” 

 

SKL:s Läns- och regionsförbundsnätverk  

Bildspelet har kommunicerats med Maria Grip. Dialog kring handlingen. Bemanning 
som tidigare + förfrågan till Maria Grip. Pär meddelar förändringar till SKL. Mandat att 
företräda diskuteras med socialchefsnätverket. Mötet anser att både Åsa Furén och 
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Åsa Himmelstrand borde hålla i dessa tillställningar eftersom det inte längre bara 
handlar om kommunal verksamhet. Pär har påpekat detta, nästa möte 15-16/3. 

Vilken är nätverkets samverkanspunkt gentemot VGR (LiSA)? Behov finns av 
länssamordning i flera frågor.  
 
NSK-S 
Lägesrapport från det nationella rådet för kunskapsstyrning i socialtjänst 
Socialchefsrepresentanterna ska vara med vi Skövdemötet i mars kl 13. 
 
Redovisning gällande ensamkommande från förra mötet utlagt på Projektplatsen, kolla 
där. Observera att programråden ska vara kunskapsbärande.  

 

Agendapunkter till kommande möte 

 NSK-S (stående punkt) 

 HoS-avtalsprocessen 

 ÖK psykisk hälsa 2016-2018 Avsiktsförklaring 

 Ungdomsmottagningarna 
 

Övriga frågor 

Inga anmälda 

 

VästKoms uppdrag, roll och rekrytering av utvecklingsstrateg   
(Thomas Jungbeck) Dialog kring funktionen och VästKoms roll.  

GR beslut om att företräda i HSL-frågor tas i februari. Om det inte blir ja faller även VästKoms 
uppdrag att företräda kommunerna. Kvartal 1 ska förutsättningar vara klara och kvartal 2 
väntas beslut om fortsättning kring Vårdsamverkan Västra Götaland. 

I förslaget kring Vårdsamverkan Västra Götaland representeras varje vårdsamverkansområde 
av två företrädare. VästKom och Regionkontoret står för adm. stöd och expertstöd. 

Bara Länssamverkansgrupp Äldre och Västbus finns kvar, Sarah Wahlström (Västbus) är kvar 
till 160630. Barn- och ungafrågorna, psykisk hälsa och SITIV mm kan vara aktuella för 
temagrupper. Ska omtag och formering av nya grupper utifrån olika uppdrag ske? Vad kan inte 
lösas på delregional/ vårdsamverkansområdesnivå och vad behöver lösas länsgemensamt? Det 
är viktigt att reda ut vad som är partsfrågor och vad som är vårdsamverkansfrågor. 
Partsfrågor och avtalsfrågor hanteras i kommunalförbundsspåret. 

IT-diskussion pågår ITMV- Kan KLARA SVPLS styrgrupp ansvara för implementeringsarbetet? 
Förbundsdirektörerna har fått frågan om omhändertagande. 

Diskussion kring rollen som strateg. 

http://www.vastkom.se/
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Mötestider 2016 

24/2  Fyrbodals kommunalförbund 

23/3  Skaraborgs kommunalförbund 

20/4  VästKom 

26/5  Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

22/6  Sjuhärad/Boråsregionens 
kommunalförbund 

1/9  Fyrbodals kommunalförbund 

6/10  Skaraborgs kommunalförbund 

10/11  VästKom 

15/12  Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Vid pennan Elisabeth Jonsson 
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