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MÖTESANTECKNINGAR 
 

1. Mötets öppnande  
Pär hälsar välkommen. Frånvarande är Charlotta, Shujaat, Ellinor och Gunilla. 
 

2. Föregående anteckningar 

Föregående mötes anteckningar godkänns.  

 
3. Samverkan VGR/VGK på länsnivå med fokus på BoU-området.  

Maria Grip, strateg på Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR deltar på ärendet. Pia 
och Maria har varit huvudmannaansvariga för Sarah Wahlströms uppdrag kring 
samverkan VGR/VGK inom barn och unga-området. En rapport kommer att 
presenteras för LiSA-gruppen den 27/10 och utgöra underlag för besluten kv. 1, 2016 
om samverkansstrukturer mellan VGR och VGK. 
Maria lämnar en kort rapport. Västbus styrgrupp anser, med Sarahs utredning som 
stöd, att en fast gruppering som ansvarar för BoU-frågor inte är nödvändig. Däremot 
kan tillfälliga grupper sammanställas vid behov. Något behov av permanent 
länssamverkansgrupp barn och unga ses alltså inte.  
Sarahs utredning visar alltså på samma svar som efter Marias och Malin Campers 
dialog med den delregionala samverkan. Förslaget om att knyta en tjänsteman som 
stöd för huvudmännen för länsgemensamt arbete finns kvar efter Sarahs utredning.  
 

4. Västbus 
Maria Grip, strateg på Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR deltar på ärendet. Inom 
ramen för Sarah Wahlströms uppdrag har Västbus omfattats både direkt och 
indirekt. Sarahs förslag, som stöds av Västbus styrgrupp, är att lägga ner Västbus 
styrgrupp i nuvarande form och istället lämna över ansvaret till den delregionala 
samverkan mellan huvudmännen samt att huvudmännen vid behov sätter samman 
samverkansgrupp vid ex. översyn av riktlinjen, avvikelser m.m.  
Viktigt att inte själva Västbusarbetet avstannar under tiden en länsstruktur för 
samverkan är fastställd.  
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Upplevelsen från Skaraborg är att det är dåligt intresse hos huvudmännen i frågor 
kring barn och unga. Stora utmaningar finns och det vore synd om detta inte kan tas 
om hand på länsnivå. Jämlik vård är ett viktig fokus som inte får tappas bort. 
Sarah slutar sitt uppdrag den sista oktober och frågan lyfts om hur avrapportering 
och överlämning kan ske? LiSA-gruppen behöver på mötet den 27/10 då Sarah 
lämnar sin rapport, också ta en dialog om formerna för överlämning m.m. 
Koncernkontoret kommer att utse medarbetare som håller samman. Maria ställer 
frågan om vem på kommunsidan kan man tänka? VästKom tar med frågan.   
Ställningstagande: Socialhandläggargruppen ställer sig positiv till utredningens 
förslag om styrgruppen och menar att den kommande samverkansstrukturen 
VGR/VGK behöver omhänderta behoven samt ge uppdrag som gör ett omtag i 
frågan.  
 

5. SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.  
Länsbesök och implementering. Hur har kommunalförbunden tagit sig an denna 
fråga? 
GR: haft dialogmöte tillsammans med SKL. Har ett eget GR-material man håller sig 
till i första hand.  
Skaraborg: Vårdsamverkans BoU-grupp arrangerar en liknande dag den 27 januari. 
Introduktionsutbildning och BBIC. Risk för mycket fokus på socialtjänst. Skola och 
hälso- och sjukvård känna delaktigheten.  
Boråsregionen: SKL inbjudna till dialogkonferens inom kort. Planering finns. 
Vad händer när överenskommelsen om evidensbaserad praktik upphör, är en fråga 
som behöver adresseras på sikt.  
 

6. Ungdomsmottagningar i VG  
Uppföljning kring arbetsprocess, uppdragshandling m.m. Gunilla hälsar via Pär att 
arbetet är igång. Uppdragshandlingen väntas fastställas på LiSA-gruppen 27/10. 
Viktigt att de som ingår för VGK prioriterar mötestillfällena.  
 

7. Arbetsprocessen för nytt Hälso- och sjukvårdsavtal  
a) Lägesrapport efter kick off 21/10 

Pär, Elisabeth J och Idalena deltog utifrån rollerna i Operativa 
ledningsgruppen. Ca. 50 tjänstemän i arbetsorganisationen hade möjlighet 
att delta. Syftet var att rama in uppdraget teoretiskt och praktiskt samt att 
delprocessledarna gavs möjlighet att samla sina deltagare för planering av 
arbetet. Ett bildspel visades som bifogas MA.  
 

b) Förslaget om förskjuten tidplan 
Det har konstaterats i LiSA-gruppen (8/9) och SRO (23/9) att tidplanen, för 
ställningstagande om uppsägning eller inte före den 31 mars 2016, är för kort. 
VGR har uppdraget att presentera ett alternativ som möjliggör en 
arbetsprocess. VGR:s förslag innebär en förkortning av uppsägningstiden 
från 12 månader till 6 månader. Förslaget innebär att nuvarande avtal löper 
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som tidigare till 31 mars 2017 och att parterna ges goda möjligheter till 
bedömning under processen. Förslaget sker i form av brev från RS-
ordförande Jonny Magnusson till kommunerna via VästKoms styrelse och 
kommer att presenteras för LiSA-gruppen den 27/10 och SRO 13/11.  
Ställningstagande: Socialhandläggargruppen ställer sig positiv till att 
utrymme skapas för arbetsprocessen. Beslutsprocessen för förslaget hos de 
49 kommunerna behöver beaktas. 
 

c) Kommunikation och dialog 
Referensgrupp eller inte? Pär, Elisabeth J och Idalenas förslag är att lägg ner 
och istället ersätta med dialogmöten eller besök till nätverksgrupperna 
delregionalt. Anledningen är att arbetsorganisationen för översynen är mer 
omfattande och inkluderar parterna i hög grad. Diskussion som innebär att 
en fortsatt dialog behövs med GR-kommunerna innan ett beslut om 
referensgrupp eller inte, kan ske. Bedömningen är att det blir aktuellt med 
referensgruppsmöte först i december/januari.   
 
Koncernstab hälso- och sjukvård försöker knyta till sig en 
kommunikatörsresurs för bl.a. detta uppdraget. VästKoms ser positivt på 
detta och hoppas på en snar lösning.  
 

8. VGR:s förslag till ramavtal för läkarinsatser  
Ett slutligt förslag från VGR blev klart idag. Elisabeth J och Pär har deltagit i arbetet 
och de kommunala synpunkterna har i hög grad beaktats. En genomgång av 
avtalsförslaget görs. Ramavtalet uppsatt till LiSA-gruppen den 27/10.  
Ställningstagande: Socialhandläggargruppen ställer sig positiva till ramavtalet för 
läkarmedverkan men är tveksamma till start från den 1 januari 2016 mot bakgrund 
av den kommunala beslutsprocessen. Istället är förslaget till VGR att ändra starten 
till 1 mars 2016.  
 

9. SKL:s Patientsäkerhetsnätverk  
Lägesrapport från nätverket samt dialog kring bemanning efter erbjudande från SKL 
151001. Idalena lämnar kortfattad rapport. Representation från delregionerna finns i 
SKL:s nätverk för patientsäkerhetsfrågor. Eva Estling på SKL informerar gärna 
regionalt. Mötena kommer att bli webbaserade på sikt.  
 

10. Markörbaserad journalgranskning  
Förfrågan från Danderyds sjukhus om medverkan i forskningsprojekt. Projektet har 
diskuterats på SKL:s patientsäkerhetsnätverk med stor skepticism. Projektledarna 
har sett på hemsjukvård ur ett Stockholmsperspektiv. Idalena gör bedömningen att 
det inte är möjligt att gå ut med den i vårt län. Uppfattningen delas av övriga.  
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11. Missbruk- och beroende 
a) PRIO inrapporteringen – Malin har i våras skickat ut instruktioner till 

kommunalförbunden som stöd till kommunerna för inrapportering. En 
Handlingsplan 2016, är framtagen och finns på VästKoms hemsida. VästKom 
har inte uppdrag eller resurs att stödja i inrapporteringen såsom tidigare. 
Detta åligger varje delregion 
 

b) ÖK Psykiatri och missbruk i VG – Arbetet med ny överenskommelse är 
sedan tidigare beslutad att ingå i arbetsprocessen för översyn av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Gunilla är VästKoms representant i arbetet. Dessutom ingår 
representanter från de fyra kommunalförbunden samt Gbg-stad.    
 

c) NR Missbruk – konferensen 24 november – Pär deltar kring samverkan 
mellan kommuner och region inom området, sett ur nuvarande avtal och 
överenskommelser. Frågan om hur fortsatta kompetensinsatser riktade till 
medarbetare kan utformas lyfts.   
 

12. Polishandräckning  
Elisabeth B lämnar en lägesrapport. Många personer utsedda i arbetsgruppen och 
istället för en gemensam tid var det nödvändigt att dela upp gruppen till möten vid 
tre tillfällen. Situationen beskrivs gemensamt om vad problemet är och hitta en 
samsyn. Målet är nu att hitta de gemensamma frågorna och hitta en struktur för 
länet, före ett möte med polisens Barbro Jönsson. Uppföljning på nästa möte med 
Socialhandläggare VGK.  
 

13. VästKoms verksamhetsplan 2016  
Dialog om förväntningar på VästKom inför 2016. Pär presenterar tankat och inspel 
kring VästKoms uppdrag inför 2016 baserat på omvärld, nuvarande uppdrag och 
kommande förväntningar.  
Ställningstagande: Socialhandläggarna VGK anser att grunden finns kvar i VP 2015 
som bör kompletterat med Flyktingfrågan, Barn- och unga-frågan samt 
Kunskapsutveckling i socialtjänsten, inför 2016. 

 
14. SKL:s socialhandläggarnätverk (Läns- och regionförbunden)  

På SKL:s nätverksmöte med läns- och regionförbunden den 17-18 november ska en 
workshop genomföras med syfte att klargöra nätverkets syfte, roll och funktion. Pär 
ingår i nätverkets AU som ansvarar för programmets utformning m.m. Dessutom 
har SKL satt samman en arbetsgrupp som den 10 november ska lägga upp en metod 
för workshop. Socialhandläggare VGK-gruppen är angelägna om att SKL:s nätverk 
för Läns- och regionförbund ges ett tydligt uppdrag baserat roll och mandat. 
Kommunalförbunden/VästKom är överens om att till SKL tydliggöra att vårt 
uppdrag utgår från kommunernas vård och socialtjänstansvar (socialtjänst & hälso- 
och sjukvård) och att SKL kan använda oss som dialoggyta. Vidare ska 
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kommunalförbunden/VästKom kunna lyfta frågor från kommunerna i länet till den 
nationella nivån. Till sist är det av vikt att länen ses som bärare av det regionala 
sammanhanget för chefer, politiker m.fl. Att det hela tiden ageras utifrån detta, 
både utåt, uppåt och inåt.  
 

15. NSK-S  

Lägesrapport från det nationella rådet för kunskapsstyrning i socialtjänst. Läs gärna 
och följ på ProjectPlace. 

Nästa träff sker vecka 44. Nätverket har lyft att det är viktigt att deltagarna i NSK-S 
inte används i andra sammanhang än inom uppdraget. Andra myndigheter i NSK-S 
ifrågasätter sitt deltagande eftersom man sitter med i ”Rådet för styrning av 
kunskap”. Frågan om ensamkommande är prioriterad och behöver kunskapsstöd.  

Programrådet Psykisk hälsa är bildat. Nya programråd är på gång att startas.  
 
Socialhandläggarna bjuda in övriga NSK-S representanter från SKL:s 
socialchefsnätverk avseende VGK? Förslaget är att lägga på några timmar efter 
ordinarie möte på vårkanten.  
Ställningstagande: Frågan vänds tillbaka till delregionerna om intresset och i så fall 
på mötet i mars.  
 

16. Agendapunkter till kommande möte 
• NSK-S (stående punkt) 
• HoS-avtalsprocessen 
• Samordning och stöd till kommunerna utgående från NR Missbruk.  
• Polishandräckning 

 
17. Övriga frågor 

 
•  Mötestider för 2016 fastslås enligt nedan: 

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 

11/10  Skaraborgs kommunalförbund 

10/11  VästKom 
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14/12  Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

• Barns som anhöriga.  
Elisabeth J meddelar att den arbetsgrupp som är tillsatt kring en konferens 
om barn som anhöriga eftersöker finansiering. Troligen 400 tkr uppdelat på 
kommun, Länsstyrelse och Regionen. Hur ser möjligheterna ut till 
finansiering motsvarande ca 130 000 kr. Svårigheter ses men var och en 
vänder frågan hemåt om det finns möjligheter att prioritera detta viktiga 
tema för bl.a. kommunerna.  
 

•  VGR:s bristande stöd till flyktingbarn 
Socialchefsnätverket i GR har tagit initiativ till en rad kompetensinsatser till 
stöd för flyktingbarnasituationen bl.a. kring trauma och traumatisering. Man 
trycker särskilt på att inte ta över regionens ansvar utan regionen ska kunna 
hantera det man har ansvaret för, ex. traumatisering/PTSS. Gäller både BUP 
och Primärvården. Frågan kring VGR:s ansvar för flyktingbarnen lyfts på 
LiSA-gruppen den 27/10 av GR.  
 

• webSESAM 
VästKom och Koncernstab hälso- och sjukvård har tillsammans med GITS 
tagit fram ett förslag om att även vårdgivarnas kostnader för användning av 
webSESAM ska omfattas av finansieringsmodellen för försörjning av 
personliga hjälpmedel. Ärendet informeras på LISA-gruppen 27/10 och 
bereds i Ledningsrådet Hjälpmedel den 29/10 inför kommande 
beslutsprocess.  
Ställningstagande: Socialhandläggargruppen ställer sig positiva till 
förslaget.  
 
 
 
 
 
Anteckningar förda av Pär Levander, VästKom 

 

 
 

 

 


