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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: Karl Fors, VästKom 
Meddelat förhinder: Jessica Ek 
 

SOCIALHANDLÄGGARTRÄFF 
MINNESANTECKNINGAR   

 

Tid: 17 mars kl 9.30-15.30 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8 , Göteborg 
Sekreterare: Skaraborgs Kommunalförbund 

1. Föregående mötesanteckningar - Bilaga 

Är kommunicerade och godkända. 

2. Övriga frågor?/Godkännande av dagordningen 

• Demens- se p. 22 

• VFU. Se p. 23 

• Spelmissbruk- se p. 24 

• Lagen av omhändertagande av berusade (LOB)- se p. 25 

3. ADL-intygen inför att ärendet ska lyftas till ledningsgruppen VGK . 
Anneli Assmundson Bjerde 

Flera KFB har haft upp frågan med politiken och i samband med detta har framförts vikten av 
att göra detta till en politisk fråga. Upplevelsen är att frågan inte lever på nationell nivå. 
VästKom sammanställer ett underlag till kommunalförbundsdirektörerna i ledningsgruppen 
VGK  om hur vi går vidare och ärendet lyfts därefter till VästKoms styrelse. 

• Socialhandläggarna har frågat socialchefer i kommunerna om vad som är viktigt att 
beakta när frågan fortsatt ska behandlas. Inkomna synpunkter är: 

o ”Fokus på Individen- vem görs intyget för.”  

http://www.vastkom.se/
file://///SRV-CL02-FS01.kommun.skovde.se/Hemmakatalog/hali0823/Documents/Socialhandläggargruppen%20VÄSTKOM/MA/MA%20Socialhandläggarna%202017-02-173.docx
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• ”Socialstyrelsens bedömning är den vi ska luta oss mot.”  

4. Digitalisering 
Karl Fors 

• SKLs rekommendation om kvalitetsarbete på särskilda boenden, med fokus på natten  
Avseende digitalisering- arbete pågår sedan tidigare genom VästKom (Trygghet- service- 
delaktighet) vilket ger bäring till rekommendationen. Uppdragen går mot samma mål. 
”Gör man det ena så gör man båda.” Kommunerna har kommit olika långt i arbetet men 
många är på gång och handlingplaner finns eller ska upprättas. Målet är att kravställning 
ska formuleras med besked om vilka frågor som ska genomföras gemensamt. Viktigt att 
E-hälsosamordnarna kopplas till socialchefsnätverken. 

 

• VästKoms arbete med handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet   
 

• VästKoms förstudie - drift för välfärdsteknik 
Kjell Turné rekryterad till VästKom för att arbeta med frågan om samordning från 
individens behov- driftsorganisation- utföraroganisation och till lokala team. Exempelvis 
kan det handla om larmcentraler, nattkameror, gps-armband. 

 

• Status - Framtidens vårdinformationsmiljö 

Upphandlingen avbröts och nu görs ett omtag med nytt upphandlingsförfarande. 

• Nationell handlingsplan för eHälsa  

Vision är framtagen men huret saknades. Nu har man landat i tre fokus i handlingsplanen 
samt formulerat en struktur.  Planen för genomförandet är inte klar varför Karl kommer 
återkomma.  

 

• SKL tar över Inera (16 mars) 
Kommunerna kommer erbjudas möjlighet att köpa aktier. Vidare se länk ovan.  

 

• Övrig info från Karl: 
 

o Användningsfall kommunikation- Karl o Anneli arbetar med detta. 
o Uppföjning av KOK-boken- görs det? Karl kan vända sig till Koncernkontoret med 

den frågan.  
o Handlingsplan för gruppen SITIV går ut på remiss idag till KFB-direktörer. Karl 

uppmärksammar att det är viktigt att socialhandläggare tar del av detta. 

5. Politisk process i våra gemensamma frågor 
Alla 

GR har börjat kartlägga processen med utgångspunkt från exempel från ADL. UM och 
hjälpmedel för att identifiera hur ärenden flödar. Förslag i arbetsgruppen med att 
gemensamt fördjupa sig/workshop i processen vid ett ett heldagsmöte till hösten. Vi beslutar 

http://www.vastkom.se/
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/bemanningaldreboenden.5687.html
http://vastkom.se/samverkansomraden/esamhalletdigitalisering/pagaendeprojekt/trygghetservicedelaktighet.4.7b99eb041540f79d87d5ce2.html
http://www.vastkom.se/valfardsteknik
http://www.regeringen.se/48fa28/contentassets/d8383ab42b0a40808f42b8d68210917d/overenskommelse-om-handlingsplan-for-samverkan-vid-genomforande-av-vision-e-halsa-2025.pdf
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nationellsamverkanstyrning/sklforvarvarineraab.10070.html
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utöka mötestillfället den 19 september till att även innefatta måndag 18 september med 
start kl 12:00- 17:00. Inbjudan till mötet kommer.  

6. Behov/intresse för gemensam strategi för kommunal hälso- och sjukvård i framtiden – 
vilka utmaningar står kommunerna inför? 
Alla 

Frågan flyttas till mötet i september. Strategi för framtidens hälsa som utgångspunkt? En 
grupp behöver bildas för att bereda mötet. 

7. Trygg och effektiv vård- Info om regional ök, ny representant till SKLs erfarenhetsutbyte 
Anneli Assmundson Bjerde/Linda Macke 

Upphandlingen avbröts och nu görs ett omtag med nytt upphandlingsförfarande. Ersättare 
för Elisabeth Johnsson i Rådgivande gruppen blir Kristina Nyckelgård.  

Upphandlingen avbröts och nu görs ett omtag med nytt upphandlingsförfarande. 

8. Överenskommelsen om nödvändig tandvård- representanter 
Anneli Assmundson Bjerde  

Arbetet leds av Lena Kronvall, VGR och Gunnar Henning, VGR. Anneli har fått in förslag på 
representanter. Lena önskar dela processledarskapet med någon från kommunerna. 
Arbetsgruppen får träffas för att efterhöra om någon i befintlig grupp kan bistå Lena 
Kronvall.  Representanter i gruppen saknas från Skaraborg och Göteborgs kranskommuner. 

9. Samarbetsavtalet försörjning av produkter inom inkontinens- och nutritionsområdet 
Anneli Assmundson Bjerde 

Arbete pågår. Förslaget till nytt samarbetsavtal inklusive specifikationer kommer under april 
att tas upp i scialhandläggargruppen och gå ut på remiss till kommuner och region. 

10. Samverkansgrupp Läkemedel- VGR-Kommun – Uppdragshandling och representant 
Anneli Assmundson Bjerde 

Samverkansgrupp med MASar mfl. Uppdragsbeskrivningen är omgjord och 
Socialhandläggarna får möjlighet att lämna synpunkter. 

Kristina Nyckelgård kommer framöver att representera VäsKom i Samverkansgrupp 
Läkemedel -VGR och Kommun 

11. Uppföljning workshop i Varberg- Sammanställning och förslag till uppdragshandling 
 Anneli Assmundson Bjerde 

Vid genomgång av sammanställningen sker smärre justeringar/ förtydliganden. 
Namnförslaget behöver diskuteras ytterligare. Anneli skickar ut uppdaterad version av 

http://www.vastkom.se/
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uppdragsbeskrivning för översyn och möjlighet till synpunkter. Frågan lyfts åter på nästa 
möte.  

Var och en behöver ta med sig frågeställningar och förslag på uppdraget som framgår av 
sammanställningen  till respektive kommunalförbundsdirektör med flera för avstämning. 

12. Uppföljningar i HVB-hem –uppdragshandling  
Anneli Assmundson Bjerde 

 
Gunilla Bothén och Anneli Assmundson Bjerde initierar ett möte med VGR i syfte att 
förtydliga uppdragshandlingen.   

Gunilla Bothén och Ulla Carlshamre representerar kommunerna i arbetsgruppen. 

13. BBIC läkarundersökningar av placerade barn - uppdragshandling 
Anneli Assmundson Bjerde 

Jessica Ek har påbörjat arbetet med att upprätta en uppdragshandling. Jessica får i uppgift att 
mejla ut handlingen för påseende när denna är klar. 

14. Kunskapsstyrning – Rapport och hur vi går vidare 

Elisabeth Beijer och Anneli Assmundson Bjerde  

Handlingen och PPT godkänns för kommunicering som kommer ske genom publicering på 
VästKoms hemsida där länken vidarebefodras till berörda.  

FoU bistår med implementering. GR Välfärd bjuder in till gemensamt möte hur vi kan arbeta 
vidare  med frågan.  

15. Information från möte hos SKL- Regionala Samverkans och Stödstrukturer 15 -16 mars 
Alla 

För kännedom: 

- Det kommer inte utgå någon ersättning till kommunerna avseende specialistsjuksköterske-
utbildningar. Upplevelsen är att den kommunala hälso- och sjukvården glöms bort. 

- Finansiellt stöd för ”Trygg och säker vård” omfattar 3 milj till SKL och 9 miljoner till 
kommuner och landsting. Detta innebär alla län kommer att erhålla 400 000 kronor. De tre 
stora länen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne erhåller ytterligare 200 000 kronor var. 
Pengarna kommer enligt vad SKL uppgavpå mötet att förmedlas via de regionala 
stödstrukturerna.  

http://www.vastkom.se/
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I övrigt får var och en ta del av SKL´s anteckningar från mötet som Anneli vidarebefordrar till 
gruppen. 
 

16. SKLs förankringsarbete av partnerskapet i länet. 
Anneli Assmundson Bjerde 
Förslaget är att respektive kommunalförbund bjuder in SKL till socialchefsnätverk för att 
skapa dialog. 

 

17. NSKs  
Elisabeth Beijer 
Förslaget är att punkten som stått fast på dagordningen tas bort och frågor lyfts när det är 
något särskilt som behöver belysas. Gruppen samtycker till detta. 

 

18. SKL-Framtidens hälsa 
Anneli Assmundson Bjerde 
5 delregionala workshops för att ta fram SKLs strategi Framtidens hälsa kommer i enlighet 
med ställningstagande i LiSA att genomföras via delregional vårdsamverkan. 

 

19. Ansökan om 37§ och 37a§ hos Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Anneli Assmundson Bjerde 
Mötets deltagare uppmärksammas om möjligheter att ansöka om medel. 

 

20. Ungdomsmottagningarna 
Anneli Assmundson Bjerde/Gunilla Bothén 

a. Remissen för inriktningsdokumentet – Fortsatt arbetsprocess 
Remisstiden är förlängd och information om detta ska ha gått ut till 
kommunbrevlådorna. 

b. Ansökningar om nya medel. Vem deltar i urvalsprocessen? 
Enkäter avseende ansökningar om medel har gått ut till ungdomsmottagningarna och ska 
därefter sammanställas. Kommunerna behöver vara med och bevaka frågan inom ramen 
för psykisk hälsa då kommunen kanske har behov av utvecklingsarbete som inte lyfts hos 
ungdomsmottagningarna. Ansökningarna ska ske i dialog med kommunerna. Mötets 
mening är att deltagare i urvalsprocessen är den arbetsgrupp som upprättats. 

c. FoU/GR 2 maj, planering inför kartläggning och analys. Vilka kan delta? Mötet kommer 
ske den 5 eller den 8 maj. Cornelia ska träffa hela gruppen varför några deltagare inte 
behöver utses.   

http://www.vastkom.se/
file:///C:/Users/hali0823/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3VTHMOP5/1.%09http:/www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/utvecklingsmedel.aspx
file:///C:/Users/hali0823/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3VTHMOP5/1.%09http:/www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/utvecklingsmedel.aspx
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21. Arbgrupp demensriktlinjer 
Linda Macke 
 
Linda Macke framför önskemål om ett uppdrag för de gemensamma delarna från VVG Linda 
och Malin kan formulera ett uppdrag samt ta fram en vägledning och med anledning av detta 
krävs eventuellt inte någon remissrunda.  

 
 

22. Framtida länsgemensamt ramavtal för VerksamhetsFörlagdUtbildning. 
 
I Fyrbodal finns ett avtal kring VFU. Inför att förnya avtalet har man inväntat Regionens avtal 
för vägledning. Avser legitmerad HoS- personal. Avtalet skilljer sig inte mkt från Fyrbodals 
avtal och kan vara en god utgångspunkt när man skriva ett primärkommunalt avtal.  
Hur gör vi rent formellt: Att direktörerna ger ett formellt uppdrag till handläggargruppen. 
Hur förankrat är det ute i kommunerna. Behövs t.ex. skrivning/ PPT som går ut till 
samverkansorgan el. liknande med möjlighet till ställningstagande? Vi behöver göra en 
jämförelse mellan regionens avtal och våra befintliga avtal innan vi går vidare i frågan. 
Underlag som tas fram för att lyftas vid nästa socialhandläggarträff och för att kommuniceras 
till socialcheferna. (Lotta W tar med sig frågan till Fyrbodal) Kopplingen till Vård & 
Omsorgscollege. Uppmärksammat möjligheten och vi behöver borra djupare i frågan. 
  

23. Nuläge spelmissbruk 

Frågan ligger hos lagrådet och beslutet ska komma någon gång i april. Vi behöver avvakta 
beslut innan man kan agera i frågan. Sannolikt kommer det bli en form av Regional 
överenskommelse och ett tillägg till överenskommelsen psykiatri/ missbruk. 

24. Uppföljning av medel- Lagen av omhändertagande av berusade (LOB) 

Ingen av medlemskommunerna har sökt några gemensamma pengar varför det inte finns 
några behov av uppföljning.  

25. Regional spridningskonferens- Barn och Unga  

Nationella samordnare Cecilia Greve, Socialdepartementet, har gått ut med att 
spridningskonferens kommer ske. 4/9 sker konferens i Göteborg och Elisabeth Beijer 
ansvarar för att vara Cecilia behjälplig med innehållet av dagen.  

 

http://www.vastkom.se/
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