
 

 

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN 
SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 
 

 

Deltagare:  
Anneli Assmundson Bjerde   Västkom, mötesordförande  

Lis Palm    Fyrbodals Kommunalförbund (från punkt 5) 
Jessica Ek    Skaraborgs Kommunalförbund, sekreterare 
Kerstin Söderlund   Skaraborgs Kommunalförbund (från punkt 4) 

Jeanette Andersson   Skaraborgs Kommunalförbund (till och med punkt 6) 

Elisabeth Jonsson    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Gunilla Bothén     Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Linda Macke    Göteborgsregionens kommunalförbund 
Idalena Svensson    Göteborgs Stad   

Frånvarande: 

Elisabeth Beijer   Göteborgsregionens kommunalförbund 

Lasse Lindén     Fyrbodals Kommunalförbund 

Mötesanteckningar från socialhandläggarmöte 
Tid: Torsdag 6 oktober 2016, kl. 09.30 – 15.00 
Plats: Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Agenda 

1. Föregående mötesanteckningar 
Presentation i gruppen. 

Minnesanteckningarna är utskickade. Flera frågor återkommer som särskilda punkter på 
dagens möte. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

2. Övriga frågor 
Tider för våren, Socialhandläggardagar 
 

3. Polishandräckning 
Anneli Assmundson Bjerde  
Barbro Jönsson har svarat (se mail) 

Polisen är inte intresserad av att ha en dialog om en ev samverkan kring begäran om 
handräckning. De har avslutat ärendet. Det fanns inte utrymme med att ta frågan på SKL den 
14 september. 
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Beslut: Anneli tar upp frågan med SKL. Ett svar har skickats av Elisabeth och Anneli till 
arbetsgruppen som tog fram underlaget som skickades till polisen. 
 

4. Lägesrapport Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Anneli Assmundson Bjerde.  

Måndag den 10 oktober är det avstämning med den politiska styrgruppen.  

25 november – politiska beslut, politiska styrgruppen samt SRO 

5. Information om arbetet med Handlingsplan Psykisk hälsa (Se PP –bilaga) 
Lotta Wilhelmsson, projektledare informerar via Skype. Nyhetsbrev Handlingsplan Psykisk 
hälsa. Se tidslinje. 

Ny överenskommelse från SKL kommer i mitten dec. Man räknar med att i VG ha en 
iordningställd handlingsplan under våren 2017. Jobbar därefter med hjälp och stöttning i 
delregional vårdsamverkan för genomförandeplaner (eller motsvarande). 

Kickoffen den 14 september 70 pers, bra uppslutning, blandade grupper. Länk till Kickoffen 
finns på hemsidan. Man använde sig av rådslag utifrån regeringens fokusområden. 

Styrgruppen har träffats och man har bland annat reflekterat över kick-offen och beslutat om 
arbetsordningen. Medlemmarna har som uppgift att nu förankra i hemverksamheten.  
Mycket bra uppslutning! Endast 2 var frånvarande. 

Styrgrupp ställningstagande: 

o Områden som berör båda huvudmännen. Handlingsplanen kommer att ha fokus på 
de områden som är gemensamma för kommunerna och regionen. 

o Delar handlingsplanen i tre delar, län, barn och unga, vuxna (vuxna är även äldre) 
o 5 fokus områden de som regeringen hänvisar till i överenskommelsen 

Nästa möte 17 oktober  

Lotta flaggar för att det behövs en fortsatt resurs om kommunerna och VGR vill ha ett fortsatt 
gemensamt länsarbete efter den 31 oktober, då Lotta och Malin avslutat sitt uppdrag med 
handlingsplan med fokusområde och analys. Detta förutsätter nya medel och att ett nytt underlag 
tas fram. Processledarstöd 50 % från kommun och 50 % från VGR under 2017? 

Kommunerna har mer att jobba med när det gäller psykisk hälsa, som de behöver utveckla och jobba 
vidare med. Kan vara så att man i den delen vill jobba kommungemensamt. 

Förankring, dialog och implementering är det fortsatta arbetet med Handlingsplan Psykisk hälsa. 
Lotta och Malin Camper kommer nu fortsätta det arbetet tillsammans med kontaktpersoner, 
kontakter på kommunalförbunden och kanslifunktionerna inom Vårdsamverkan. På Västkoms 
hemsida kan man följa arbetet där finns bland annat Nyhetsbrev. 

Ny överenskommelse kommer i mitten december 2016 

Frågor till kommunerna från Lotta:  

• Medfinansiering? Behov av processtöd 2017?  
• Fortsatt uppdrag för nuvarande Styrgrupp tom 2018?  
• Länssamverkande psykiatrigrupp för 2018? 

2018 delregionala genomförande planer, då finns processtödet där. Lotta ska ta upp frågan i 
Västkoms styrelse 18 oktober – Viktigt med kommunernas medgivande för 2017-2018 vid det mötet. 
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Gemensamma satsningar mellan kommunerna man kan se idag: Brukarmedverkan/inflytande 
(NSPH)?  

Kerstin tar upp frågan om de pengar som går direkt till kommunerna. Lotta svarar att under 2017 
kommer antagligen kommunerna betala processtöd och ev brukarinflytande. Man tar upp frågan på 
måndag i kontaktpersongruppen. 

Fortsatt diskussion i gruppen om Styrgruppens uppdrag i Överenskommelsen. Man är inte överens 
med tanken om att det rakt av är Styrgruppen Handlingsplan Psykisk hälsa som ska följa upp 
Överenskommelsen. 

6. IBIC 

Kerstin Söderlund 

Informerar om Skaraborgs tanke om att delregionalt implementera IBIC. Man planerar en 50 % tjänst 
över ett år. Man har i nuläget ÄBIC nätverk med 2 personer från varje kommun. Ingen styrgrupp i 
dagsläget. 

Lis, Fyrbodal uppger att de planerar för 25 % tjänsteköp över 2 år. Socialchefer en person per 
kommun som är kontaktperson tillsammans med IBIC ansvarig, Styrgrupp finns.  

Göteborg: inga insatser, bygger inga nätverk i IBIC.  

GR: ÄBIC nätverk under 1-2 år, man bedömer det som implementerat. Om frågan uppstår inom 
funktionshinder, kan man titta på det. Och titta på om man behöver tillsätta ett processtöd. 
Nätverket finns kvar för ÄBIC. 

7. ADL-intyg inför LSS beslut, ej inskriven 

Elisabeth Jonsson 

Anneli och Elisbeth har tittat vidare på frågan och varit i kontakt med Lena Zetterberg, VGR. 
Närhälsan har fått uppdraget att på 4 platser i landet ( Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg) 
tillhandahålla ADL-intyg till kommunerna till självkostnadspris.  

Beslut: Anneli tar frågan med sig och undersöker vidare och kontaktar VGR.  

 

8. Elektronisk läkemedelslista 
Elisabeth Jonsson 

Anneli uppger att frågan varit uppe på LiSA-mötet i september. VGR gör inget mer i dagsläget utan 
inväntar nationellt arbete med ny lagstiftning.  

Nationellt arbete innebär att en ny lagstiftning som ska antas 2018. Socialdepartementen håller på 
att arbeta om förslaget från e-hälsokommittén för att skapa en optimal balans mellan 
patientsäkerhet och personlig integritet.  

Beslut: Gruppen anser att vi inte gör mer i dagsläget. Ev. ser gruppen en möjlighet att återigen lyfta 
frågan genom Vårdsamverkansstrukturerna  och Vårdsamverkan VG. 

 

9. Kunskapsutveckling/kunskapsstyrning 
Anneli Assmundson Bjerde  
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Inbjudan har gått ut, nominerade har utsetts och arbetsgruppen har träffats vid ett tillfälle. Gruppen 
har nytt möte nästa vecka. I gruppen finns Elisabeth Beijer, Anneli Bjerde, Malin Camper, Jessica Ek, 
Cecilia Axelsson, Anna Wallman, Rose-Marie Nyborg 

Man tittar på hur kunskapsstyrningen kommer att ske från 2017 då det inte finns staatliga medel för 
styrning av EBP. Gruppen har valt att avgränsa arbetet till att avse gemensamma nationella 
riktlinjerför de båda huvudmännen. 

Checklista finns sedan 2015  framtagen gemensamt av VGR och Västkom(bilaga Checklista) 

 

10. Projekt - framtagande nytt inkontinensavtal-Bilaga 
Anneli Assmundson Bjerde/Ida-Lena Svensson 

Ida och Anneli är med i styrgruppen.  

Förfrågan om nominering till en arbetsgrupp har gått ut 

Lis undrar vilken kompetens man söker till gruppen. Anneli uppger att personens kompetens bör vara 
strategisk, avtalsmässig och med kunskap om området.  

20 oktober oktober första datum för träff 

Beslut: Anneli skickar ut ett förtydligande mail med informtion gällande nomineringen.  

 

11. Strategi - Framtidens Hälsa 
Anneli Assmundson Bjerde 

Anne Bylund är processledare på SKL för strategin. Anneli har varit i kontakt med Bylund som säger 
att SKL ser  att de planerade regionala/delregionala konferenserna ska genomföras i samverkan 
mellan kommuner, kommunalförbund och VGR och att utgångspunkten är att kostnaden ska delas. 
Detta ställer gruppen sig frågande till då initiativet kommer från SKL.  

 

Beslut: Anneli tar en ny kontakt med Bylund för att ta reda på mer. Gruppen är överens om att 
tanken med strategin bör behandlas i ledningsgrupp VGK och i LiSA. Kontaktpersonerna i VG  (Gunilla 
Bothén, Lis Palm, Elisbeth Beijer samt Jessica Ek) kommer ha ett kartläggningsmöte via Skype 
gemensamt med Bylund. Anneli tar i sin kontakt med Anne Bylund även upp tidpunkt för ett möte. 

 

12. Strategisk beredningsgrupp - trygg och effektiv utskrivning 
Anneli Assmundson Bjerde 

Ida Wernered, VGR, är ansvarig för arbetet. En strategisk beredningsgrupp har bildats med kommun- 
och regionrepresentanter, 12 personer, 6 från vardera VGR och VGK. Deltagarna har utsetts av 
vårdsamverkan.  

De ledande tjänstemännen i de olika Vårdsamverkansstrukturerna i VG samlades av Ida den 4 
oktober för att de skulle ge input till kommande arbete.  

 

13. Fördelning UM samt fortsatt arbete med inriktningsdokumentet 

Anneli Assmundson Bjerde/Gunilla Bothén 
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LiSA ställde sig bakom nedanstående förslag till fördelning av medel till UM 

Staten och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har under de senaste åren slutit 
överenskommelser inom området psykisk ohälsa som innefattat statsbidrag till kommuner 
och landsting för att utveckla vården för personer med psykisk ohälsa.  

Årets överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016”1 
innebär bl.a. en särskild satsning på ungas psykiska hälsa genom förstärkning av 
ungdomsmottagningarnas arbete. Totalt omfattar satsningen på ungdomsmottagningarna 
130 mnkr, varav Västra Götalands 50 huvudmän erhåller 21,7 mnkr av dessa. Dessa medel 
tillförs landsting och kommuner gemensamt och kan användas exempelvis till att utöka 
öppettider, stärka kompetens, öka tillgängligheten eller starta upp nya mottagningar. 
Medel som inte används/intecknats under 2016 ska betalas tillbaka till SKL. 

Under sommaren har samtliga ungdomsmottagningar lämnat in ansökningar, enskilt eller i 
samverkan och totalt fördelas 19 592 600 kr till ungdomsmottagningarna.  
Utifrån att beloppet på de ansökningar som inkommit inte når upp till det belopp som avsatt är 
arbetsgruppens förslag att resterande medel, 2 107 400 kr, avsätts till länsgemensamt arbete som 
avser komma samtliga ungdomsmottagningar till gagn. 
  

• Samordning/projektledning: ex. projektledning inkl. lön, omkostnader och administrativa 
kostnader i samband med möten - 800 000 kr 

• Utvärdering/uppföljning: ex. utvärdering av beslutade insatser, möjliga utförare ex. FoU-
verksamheter inom kommun eller VGR - 800 000 kr  

• Förstudier/utredning kring gemensamma utvecklingsområden inför ev. kommande 
satsningar2: ex. husbil, kvalitetsledningssystem, digitalisering, utbildning – 507 400 kr 

Arbetet med inriktningsdokumentet pågår.  
 

14. Övriga frågor 
• Information om en konferens gällande utveckling av vårdens informationsmiljö genomförs 

den 26 oktober på Scandic Opalen. Anmälan via VästKoms webbsida. www.vastkom.se 
 
Anneli undrar om vi vill veta mer om detta område. Gruppen ställer sig positiva till detta. 
Anneli bjuder in Karl Fors till nästa socialhandläggarmöte. 
 

• Verksamhetsplan 2017 för VästKom 

Anneli vill att samtliga tänker till runt vad vi vill att  VästKom ska  jobba med inom 
Välfärdsområdet under 2017.  Anneli mailar ut datum för när vi ska lämna synpunkter. 
Verksamhetsplanen kommer även att behandlas av kommunalförbundsdirektörerna i 
ledningsgruppen och i Västkoms styrelse. 
 

• Socialhandläggardagar i januari 2017 

Syftet med mötet är bland annat att prata om uppdraget för Socialhandläggargruppen. 
Mötet bokar in dagarna 17-18 januari 2017. 

1 Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 - SKL 
2 Årets överenskommelse innefattar intentioner om statsbidrag på området även för 2017 och 2018.  
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http://www.vastkom.se/
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa.234.html


 

Förslag 17-18 januari 2017. Anneli återkommer med uppgift om plats. 

 

• Tider för våren 2017 

Anneli skickar ut nya tider. Vi ska fundera på om vi vill fortsätta att resa runt till varandra 
eller om vi ska ses i Göteborg. 
 

• Kommande möten 

10/11 VästKom 
15/12 Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Vid anteckningarna: Jessica Ek, tf socialtjänststrateg, Skaraborgs kommunalförbund. 
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