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Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK  
Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 
Närvarande: 

Charlotta Wilhelmsson  Pia Jonsson-Axelsson 
Gunilla Bothén    Pär Levander 
Elisabeth Beijer   Malin Camper  
Idalena Svensson           
 
Förhindrade:  

Ellinor Seth 
Shujaat Noormohamed  
Elisabeth Jonsson 
 

1. Mötets öppnande 
Pär hälsade alla välkomna  

 
2. Godkännande av dagens agenda 

Agendan godkändes med tillägg av extrafrågor under Övriga frågor 
 

3. Föregående anteckningar 
Godkänns och läggs till handlingarna. Finns numera på VästKoms hemsida.  
 

4. SKL:s Missbruksnätverk  
Malin har deltagit i nationellt missbruksnätverk ”MILK” som SKL har valt att ha kvar 
trots att Kunskap till praktik har avslutats. Nätverket träffas en gång per termin med 
fokus på informationsutbyte och stöds av Annelie Jäderland utifrån ett 
socialtjänstperspektiv och Mikael Malm utifrån hälso- och sjukvårdsperspektivet. Det 
finns möjlighet för deltagande från delregionerna om så önskas. Malin fortsätter dock 
ingå och vidarebefordrar anteckningar både från föregående träff och framgent.  
 

Beslut 

- Information om att nätverket finns och är öppet för deltagande för delregionala 
kontaktpersoner bör spridas till kommunerna via respektive kommunalförbund.  

- Malin Camper fortsätter delta och sprida information.  

 

5. NR Missbruk och beroende  
Riktlinjerna ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende” har 
fastställts. Malin har vidarebefordrat värdefullt material till socialhandläggargruppen 
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med bl.a. filmer och annan lättillgänglig information. Riktlinjerna innehåller inte direktiv 
om vilken huvudman som skall göra vad. Det är upp till varje län att komma överens. I 
Västra Götaland kommer detta att förtydligas i överenskommelsen om samarbete och 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Socialstyrelsen håller på att ta fram ett manualverktyg till stöd för chefer i 
implementeringen av NR. Detta material skall tests under hösten och kommuner som 
vill delta kan anmäla sig till nils.stenstrom@socialstyrelsen.se. 
Socialhandläggargruppen diskuterar möjligheten att bjuda in Nils och samla de 
kommuner som är intresserade av att testa materialet för att kunna påverka och 
utveckla i samverkan. Ev. kan även regionen och kriminalvården delta. Malin tar med 
frågan till Socialstyrelsen.  
 
Från kommunernas sida förväntas någon form av gemensam 
implementeringskonferens. Socialhandläggargruppen vill ta initiativ till detta och 
uppvakta regionen i frågan så snart som möjligt.  
 
Beslut 

- Malin kontaktar Nils Stenström, Socialstyrelsen för att efterhöra intresset av ett 
utvecklingsarbete tillsammans med Västra Götaland i någon form.  

- Elisabeth Beijer undersöker intresset hos GR att stödja ett sådant arbete.  
- Socialhandläggargruppen tillfrågar regionkansliet, via Malin Camper, om att 

genomföra en gemensam implementeringskonferens. Även andra berörda 
aktörer bör inbjudas att delta som t ex kriminalvård, CERA och Länsstyrelsen. 
 

 
6. Samordnad individuell plan (SiP) 

En länsgemensam grupp har tagit fram ett utbildningsmaterial som stöd till chefer för 
att implementera SIP i sina verksamheter. Folder och Power Pointmaterial kommer att 
finnas på VästKoms hemsida så fort det är kvalitetssäkrat - inget kommer att tryckas 
upp. Arbete pågår med att ta fram en introduktionsfilm samt informationsmaterial till 
brukare och allmänhet på olika språk. Detta är ett gott exempel på effektivt 
länssamarbete och som mottas väl av kommunerna. Värdet av utvärdering påtalas.  
 
Många har dock frågor om hur den nya rutinen och blanketten förhåller sig till Västbus 
blankett för SIP. Den nya blanketten är framtagen för att kunna användas till alla 
målgrupper. Hur man jobbar med Västbus är lite olika i delregionerna. 
Socialhandläggargruppen tycker det är olyckligt med två olika blanketter för SIP 
eftersom det skapar förvirring och kan försvåra implementering. Faktum kvarstår att 
länet har levererat ett stöd för det lokala arbetet. Varje delregion får besluta om vad 
som är bäst i nuläget – innehållet är det som är viktigt.  
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7. LOB  

Regeringen tog 2014 initiativ till att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete 
med syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer 
som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer, 
förkortad LOB. Det är en treårig satsning under perioden 2014-2016. 
 
Första året erhölls medel för kartläggning med krav på tre parters delaktighet. VGs 
kartläggningen kommer att vara klar i maj. Andra året kan medel erhållas för 
överenskommelse om att utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer 
som omhändertas enligt LOB mellan landsting och polis (detta är en revidering då det 
tidigare beslutats att kommunerna skulle delta). Från kommunernas sida är främst 
intresserade av tillnyktring. För att erhålla medel skall undertecknad överenskommelse 
vara Regeringskansliet tillhanda senast 30/10, 2015. För VGs del kan delregioner söka. 
De län/delregioner som kommer in med överenskommelse kommer att få dela på 35 
miljoner.  
 

8. Polishandräckning  
På uppdrag av kommunerna via kommunalförbunden tillskrev VästKom polisen om 
svårigheter med handräckning enligt bestämmelserna i LVU och LVM i december 2014. 
Ett officiellt svar från polisen har inte inkommit. Pia har varit i kontakt med företrädare 
för polisen som meddelade att de hade för avsikt att kartlägga kommunernas 
upplevelse kring problem med handräckning. Från socialhandläggargruppen anser 
framhålls att detta inte är nödvändigt då VästKom företräder kommunerna i frågan. En 
förnyad, officiell kontakt bör tas med polisen och efterfråga en återkoppling om hur 
frågan skall lösas.  
 
Det finns goda exempel från Skåne som kan användas i dialog med polisen när dialog 
upprättats.  
 
Beslut  

- VästKom tar en förnyad kontakt med polismyndigheten och efterfrågar 
återkoppling på brevet från december, 2014.  

 
 

9. Förändringar i ledningsstrukturen för samverkan mellan VGK 
I februari fick Malin Camper och Maria Grip i uppdrag att jobba vidare med 
ledningsstrukturen utifrån starkare koppling till vårdsamverkan. Utifrån det har dialog 
förts med samtliga vårdsamverkansgrupper på lite olika sätt. En information har getts 
till kommunalförbundsdirektörerna (23/4). Thomas Jungbeck leder denna process. Ett 
uppföljningsmöte skall hållas med förbundsdirektörerna i början av maj. Var och en får 
stämma av med sin förbundsdirektör om inställningen till de fortsatta arbetet. I 
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eftermiddag skall ett möte hållas med regionkansliet för att stämma av 
förutsättningarna för att gå fram med ett gemensamt förslag.  
 

10. Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 
VästKom har blivit uppvaktade av regionkansliet via Ingerid Nielsen om att 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar behöver revideras eftersom de 
nuvarande löper ut 2015. Ambitionen är att i samverkan formulera en uppdragshandling 
och på sikt tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp som ser över och reviderar 
nuvarande inriktningsdokument. Syftet är att uppnå en så jämlik vård och jämlika 
förutsättningar som möjligt. Det finns kommuner som inte är intresserade av ett 
likriktat inriktningsdokument eftersom man vill fatta lokala politiska 
överenskommelser. Samtidigt finns det ett värde av att utforma en partsgemensam 
grund som kan växlas upp och anpassas utifrån lokala förutsättningar.  
 
Beslut  

- Pär sätter samman ett PM som beskriver kommunernas hållning kring UM och 
stämmer av med kommunerna via kommunalförbunden innan mötet juni.  

- Pär återkopplar gången till Ingrid Nielsen  
 

11. Patientsäkerhet  
SKL har bjudit in till nätverk med fokus på patientsäkerhet. Idalena har deltagit i ett 
första möte tillsammans med ytterligare några kommunföreträdare från VGK. Lite 
tidigt att bedöma nätverkets värde för kommunernas räkning. Nätverket startade som 
ett landstingsnätverk. Nästa möte är den 27 maj – Idalena deltar även då.  
 

12. ADL- bedömningar och intyg  
I samband med införande av vårdval Rehab (1/9,-14) upphörde primärvården att utfärda 
ADL-intyg. VästKom inledde en dialog med Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Thomas 
Andersson (2014-05-15). Ett förslag till hantering har lämnats och skall fastställas av 
Regionstyrelsen.  
 
Förslaget innebär att VGR inom ramen för beställd primärvård, ger uppdraget till 4-5 
Rehabenheter att, utöver grunduppdraget, bemanna och rigga för utfärdande av ADL‐ 
bedömningar och intyg till både Försäkringskassans och kommunernas 
myndighetsutövning. Dessa rehabenheter ska vara geografiskt spridda i regionen och 
säkerställa en kompetent och rättssäker hantering av bedömning och intygsutfärdande 
för den enskilde. VGR menar att den enskilde inte ska bekosta bedömningen och 
utfärdandet. Kommunen kommer att faktureras av VGR motsvarande självkostnaden. 
Den enskilde faktureras dock om hen vill överpröva ADL-bedömningen. 
 
De presenterade förslaget kommer innebära en kostnad för kommunen men det finns 
en lösning! Det är inte helt klargjort om kommunen i sin tur har möjlighet att ta ut en 
avgift från den enskilde.  
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Beslut  

- Socialhandläggargruppen avvaktar mer ingående information från regionen när 
regionen fattat beslut i frågan.  

 
13. Hälso‐ och sjukvårdsavtalet 2015 

Efter VästKoms möte den 30 mars har man i samråd med VGR valt att förlänga avtalet 
ett år tom 31 mars 2017 med möjlighet att säga upp det den 31 mars 2016.  
Parterna startar överläggningarna som planering i maj men arbetsmodellen behöver 
utvecklas. Det behövs en fördjupad dialog med parterna om innehållet och inkomna 
synpunkter – politiskt såväl som på tjänstemannanivå. En idé om att förstärka det 
politiska omhändertagandet via den politiska beredningsgruppen som är föreslagen 
kopplat till hjälpmedelsavtalet diskuteras. Den politiska viljeinriktningen måste ”ägas” 
och förvaltas gemensamt.  
 
Förslag till avtal skall finnas framme i november 2015 för lokal dialog och förankring. 
Politisk hantering mellan parterna i februari 2016. Om parterna är överens beslutas om 
nytt avtal från 1 april, 2017, eller tidigare om parterna tar beslut om det.  
 
VästKom har, på uppdrag av arbetsutskottet, tagit fram ett diskussionsunderlag med 
förslag på strategisk planering och som dessutom beskriver tre olika scenarion, 
beroende på om och när parterna kommer överens om ett nytt avtal. De värsta 
scenariot innebär att huvudmännen går in i en avtalslöst tillstånd från 1/4, 2017. Det 
skulle innebära att man skatteväxlar tillbaka hemsjukvården vilket skulle få stora 
konsekvenser för kommunerna men främst medborgarna. 
 
Informationsmaterial och implementeringsstöd behöver säkras på sikt.  
 
Beslut  

- VästKom tar med fråga till Thomas om hur det politiska omhändertagandet av 
ett nytt avtal kan säkerställas.  

 
14. Kunskapsutveckling & NSK-s 

- Gemensam träff i länet för NSK-s socialchefsrepresentanter för att kunna prata 
med en röst från Västra Götaland 27 maj kl.12-15, Skövde. Var och en stämmer 
av med sin socialchefsrepresentant och Pia samordnar lokal m.m.  

- Samhällets insatser när ensamkommande barn kommer till Sverige.  
- Pia har deltagit på möte med SKL inför möte med Socialdepartementet. Från 

SKL deltog Anna Lilja-Qvarlander och Åsa Furén-Thulin. Därefter träffade 
gruppen Socialdepartementet och från VGR framförde Pia att det har varit svårt 
att rigga en stödstruktur för kunskapsstyrning utifrån vårt läns storlek. Hon 
föreslog att departementet skulle besöka LiSA-gruppen för dialog.  Pia upplevde 
att det blev en bra dialog med departementet.  
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15. Hjälpmedel – Hantering av grundutrustning i kommunernas vård/omsorg och 

skola (VästKom)  
Pär har skickat förslag till uppdragshandling för grundutrustningsfrågan som inte hinner 
stämmas av på mötet. Skicka in synpunkter vid behov. Avstämning sker med VGK-
representanterna i Ledningsrådet för hjälpmedel den 20 maj. Frågan återkommer på 
Socialhandläggare VGK-mötet i juni.  
 

16. Kommande mötesplanering 
- 27 maj, VästKom (tillsammans med socialchefsrepresentanter i NSK-s) 
- 24 juni, GR  
- Mötet 27/8 ställs in. Ersätts med 31 augusti (heldag) tom 1 september (till lunch), 

någonstans i Göteborg 
- 24 september, Borås  
- 22 oktober, Uddevalla  
- 19 november, Skövde  
- 17 december, VästKom  

 
17. Övrigt  

- Läget i DOS – VästKom och VGR har satt samman ett PM om läget som gått ut 
via MAS:arna. Skickas till gruppen via e-post.  

- Konferens om barn som anhöriga – frågan lyfts till nästa möte.  
- Mätning barns och ungas hälsa – frågan lyfts till nästa möte. 
- Grundutrustning i kommunerna – frågan följs upp på kommande möte 

 

Anteckningar förda av: Charlotta Wilhelmsson, Fyrbodals kommunalförbund  
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