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Minnesanteckningar, socialhandläggare VGK 
 

Tid: Torsdag 17 december 2015, kl. 09.30 – 15.00  

Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: JOOMBA, Göteborg 
 

Deltagare:  
Charlotta Wilhelmsson    
Elisabeth Jonsson     
Elisabeth Beijer  
Pia Jonsson-Axelsson       
Pär Levander 
 
Förhindrade: 
Sverker Andersson, VästKom  
Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed  
Gunilla Bothén  
Idalena Svensson 
 

 
 

1. Föregående anteckningar 
Polishandräckning – Pia sammankallar till möte efter årsskiftet. 
Anteckningarna godkänns.  
 

2. Missbruk och beroende (Yvonne Witzöe, GR, Elisabeth B.) 
Diskussion om hur vi kan gå vidare kring missbruk och beroende och spetsa till 
samverkan och utveckling inom området?  
 
Yvonne började sin tjänst som planeringsledare på GR i oktober bland annat med 
frågor kring funktionshinder, socialpsykiatri och missbruk/beroende. Tillsammans 
med kollegorna på GR funderar hon kring vad som skall göras delregionalt och vad 
som kan göras länsgemensamt. De arenor hon använder är t ex MILK (frivilligt 
nätverk på SKL), Samverkan mot droger (samordnas av Lst), CERA (praktikens 
behov av forskning). Det finns ett intresse av att titta på programtrohet kring t ex 
ACT. Viktigt att utgå från IBIC (individens behov i centrum).  
 
Spridningskonferensen NR – vad är nästa steg? Bör vi genomföra en konferens även 
till medarbetare? De finns inga medel för implementering. Hur ska vi inventera vilka 
interventioner som vi ska stöda? Regionen har påbörjat arbete med GAP-analys, 
tanken är att detta ska gå vidare till Vårdsamverkansgrupperingarna. VGR har gjort 
en enkät som ev. skulle kunna användas även av kommunerna. En synpunkt är att 
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det är tydligt att länssamverkansgruppen psykiatri/missbruk saknas. Den 
chefsmanual som presenterades vid riktlinjekonferensen är också en möjlig fråga att 
arbeta vidare med gemensamt i länet. Hur jobbar vi evidensbaserat gemensamt i 
länet?   
 
GR planerar för ett seminarium till våren om FAS (medfödda skador av alkohol), 
målgrupp: skolledare, elevhälsa, nyckelpersoner inom socialtjänsten. Få barn har 
diagnosen men ett stort mörkertal finns troligtvis.  
 
Kommande fråga för socialtjänsten är spelmissbruk om pengar: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
promemorior/2015/10/ds-201548/  
 
Beslut 
- Elisabeth Beijer och Yvonne Witzöe sammanställer ett PM om intresse och 

behov av gemensam hantering av NR missbruk som kan diskuteras delregionalt 
och återkopplas i socialhandläggargruppen, VästKom.   

 
 

3. Överenskommelser 2016? 
Läget inför 2016 avseende stöd till kunskapsutveckling i socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård. Vad vet vi, vad tror vi och hur riggar vi i så fall? 
De råder stora oklarheter kring vad som gäller 2016 – inga beslut är fattade. När 
beslut väl fattas bör någon formulera ett PM om vad som gäller för Västra Götaland. 
Den tidigare överenskommelsen vi hade i länet går ut 2015 – behövs de en ny?  
 
De enda vi vet är att området barn och unga är prioriterat oavsett.  
 
Beslut  
- Fyrbodal bevakar regeringsbeslut och sammanställer ett PM om vad beslutet 

kan innebära för länet som kommuniceras med socialhanläggargruppen, 
VästKom.  
 
 

4. Hygiensjuksköterskor och Vårdhygien 
Kort om ärendet inför nästa möte den 21 januari om VGR:s resurser kring vårdhygien 
och smittskydd. 
En smittskyddssköterska i Göteborgsområdet kommer att gå i pension och tjänsten 
kommer inte att återbesättas. Från kommunsidan är man upprörda över detta. När 
man påtalat behovet framhåller regionen att det kan vara kommunens ansvar. Det 
är dock en specialistfunktion som därför åligger regionen och det är ytterst viktigt 
att det finns en sammanhållen kedja från smittskyddsläkare mm.  
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5. Arbetsprocessen för nytt Hälso- och sjukvårdsavtal  
a) Lägesrapport per november 2015-12 
- Tidplanen: beslutad av VästKom och SRO, nytt sista datum att säga upp är 30 

september.  
- Arbetsprocessen: de flesta arbetsgrupperna har kommit igång bra.  
- Kommunikation och dialog: Anna Karlsson, ny kommunikatör  
- Uppkomna frågeställningar 
- Styrgruppen har sitt första möte 19 januari  

Pär och Sverker har varit ute och haft information/dialog i samtliga 
kommunalförbundsområden under hösten.  

Gbg och kranskommunerna kommer att tillsätta en referensgrupp, som samordnas 
av Sverker, Idalena och Ellinor. Elisabeth meddelar namn. 
 

6. Ny dosleverantör i VG 
Information inför starten av ny dosleverantör 
Apoteket AB tar över från den 15 januari med start i Skaraborg och Halland. Den 5 
februari fortsätter man med resterande VG. Under en månad fungerar den gamla 
och den nya leverantören parallellt. Länets kontakt-MAS; ar har gjort ett fantastiskt 
arbete!! Information har gått ut till alla MAS;ar, kan dock finnas ett värde av att även 
informera socialcheferna med tanke på avtalsfrågorna.  
 

7. SKL:s inbjudan till erfarenhetsutbyte om ”Trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvård” 2016-01-26  
Ett erbjudande om deltagande har gått ut till respektive delregions representant i 
SKL s socialchefsnätverk. Ingen har möjlighet att delta. Från VGR åker Linda Macke 
och Rosemarie Nyborg.  
 
Beslut 

- Från VGK deltar Elisabet Jonsson och Sverker Andersson. Om han inte kan 
tillfrågas Idalena Svensson.  

 
 

8. Framtidens vårdinformationsmiljö/108K  
Lägesrapport kring projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R och 108K 
De finns ett bildspel som kan användas för presentation i olika grupper. Tanken är 
att skapa gemensamma system. För kommunerna handlar det inte om att byta IT-
system utan tillgänglighet. De krävs dock att man är ansluten till Nationell 
Tjänsteplattform.  
 
De finns en tidplan i bildspelet – slutmålet är att ha en ny vårdinformationsmiljö 
2020. Viktigt att kommunerna deltar i arbetet med att få till en kravspecifikation. 
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De finns ett samarbete mellan 108K och en uppdragsbeskrivning kring det. Det ska 
tas fram en fördjupad förstudie kring nuvarande kontakter mm – gärna tillsammans 
med regionen. De finns en nulägesbeskrivning som säger att det är mycket 
kontakter mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården, de förekommer mycket 
muntlig information och individen saknar insyn.  
 
De pågår vissa arbeten inom 3R där den kommunala medverkan inte riktigt är klar. 
För 108K har kontakt tagits med jurister på GR för att undersöka lagligheten.  
 
Frågan är hur vi kan jobba med denna fråga när Pär slutar? De kommer att vara ett 
glapp tills hans efterträdare är på plats och det kommer att hända mycket under 
våren som behöver ”roddas” i.  
 
I den länsgemensamma handlingsplanen finns uttalat behov av ca 200 % tjänst från 
de länsgemensamma resurserna.  
 
De har gått ut ett erbjudande om att kommunrepresentanter ska kunna delta i olika 
scenarier för att identifiera. Hur skulle vården behöva fungera? Vilka övergripande 
behov finns?  
 
Beslut  

- Frågan om deltagande från kommunrepresentanter behöver gå ut brett. Det 
är intresseanmälan som gäller i första hand. 

- VästKom ser över möjligheten kring om kommunerna kan få ersättning för 
omkostnader i samband med deltagandet i scenarioarbetet. 

 
9. Konferensarrangemang ”Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg”  

Inbjudan gick ut för ca två veckor sedan. Ca femtio anmälda i dagsläget. Vi förväntas 
ha en punkt från länet. AnnCharlotte kommer att prata om länshandlingsplanen. 
Något mer? Hör av er till Kalle i så fall.  
 

10. Barn- och unga-området 
a) Västbus 

I väntan på den nya regionala samverkansstrukturen behöver Västbus 
omhändertas. VästKom går in och bekostar Sarah Wahlström, 25 % fram till 
halvårsskiftet, 2016.  

b) Finansiering av konferensen ”Barn som anhöriga”  
Kommer att genomföras i oktober 2016. Samtliga kommunalförbund utom 
Fyrbodal har gett positivt besked hittills. Regionen tar halva kostnaden och 
även Länsstyrelsen bidrar.  
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11. SKL:s Läns- och regionsförbundsnätverk  

Uppföljning efter nätverksträffen med workshop om uppdrag, roll etc., 17-18/11 

Pär har haft en dialog med Maria Grip, som i sin tur stämt av med Ann Söderström, 
om att delta i nätverket från VGR. De ser positivt på detta.  

Beslut  

- Från socialhandläggargruppen, VästKom ser vi positivt på representation 
från VGR.  
 

12. NSK-S 

Lägesrapport från det nationella rådet för kunskapsstyrning i socialtjänst 

Ensamkommande barn – vi behöver mer kunskap om hur vi jobbar med 
ensamkommande barn. De är många aktörer som kan och vill vara med. En tanke 
som kommit upp är att söka medel hos Vinnova.  
 

13. Agendapunkter till kommande möte 
• NSK-S (stående punkt) 
• HoS-avtalsprocessen 

 
 

14. Övriga frågor 
• Avgifter för ADL-intyg  

I samband med vårdval rehab så skulle inte de nya verksamheterna  
Bistånd kräver att den enskilde ska inkomma med ett intyg för att styrka 
behovet av insatser. VGR har gett uppdraget till ett antal rehabenheter som 
skall utföra dessa. Regionen håller på att skriva fram ett uppdrag till dessa 
enheter. Regionen är tydlig med att de inte kommer att fakturera patienten 
utan tycker att kommunen i sin tur ska göra det.  
 
Har regionen rätt att fakturera kommunerna för detta?  
Kan/vill kommunerna ta ut en avgift från den enskilde?  
Är det rimligt/önskvärt att kommunerna tar kostnaden för detta intyg?  
 
Frågan kan möjligtvis stämmas av med företrädare för SKL – t ex Solveig 
Agnevik eller Ellinor Englund som är jurister.  
 
Beslut:  

- Pär tar kontakt med regionens företrädare och stämmer av fortsatt arbete 
samt ev. SKLs jurister om så krävs.  
 

• Förvaltning av SIP 
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Frågan kommer att lyftas till LiSA-gruppen, troligtvis med förslag om att 
uppdra till styrgrupp SVPL att ta hand om frågan.  

• Inriktningsdokument ungdomsmottagningar  
Arbetet med översynen av dokumentet är i slutfasen. Ingrid Nielsen som är 
sammanhållande slutar sin anställning i februari månad och har förhoppning 
om att ärendet ska behandlas politiskt innan dess. Verkar svårt med tanke på 
samrådsorganet och Västkoms mötestider. Pär kontaktar Ingrid Nielsen för 
en avstämning. 

• Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) 
Ny fråga för socialtjänsten. Kan vara aktuellt att ta med i ök om 
funktionshinder/missbruk. Inget att agera på nu men vi bör vara 
uppmärksamma på att frågan kommer.  

 

Mötestider 2016 

21/1  Sjuhärad/Boråsregionens kommunalförbund 

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 
 

 

 

 

För anteckningarna  

Charlotta Wilhelmsson 
Fyrbodals kommunalförbund 


