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Deltagare:	  	  
Jessica	  Ek	   	   	   	   Skaraborgs	  kommunalförbund	  
Kerstin	  Söderlund	   	   	   Skaraborgs	  kommunalförbund 
Elisabeth	  Jonsson	  	   	   	   Boråsregionen	  Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Linda	  Macke	   	   	   	   Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  
Idalena	  Svensson	  	   	   	   Göteborgs	  Stad	  
Kristina	  Nyckelgård	   	   	   Göteborgs	  Stad	  
Lis	  Palm	   	   	   	   Fyrbodals	  Kommunalförbund	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	   	   Västkom	  

Frånvarande:	  

Gunilla	  Bothén	  	   	   	   Boråsregionen	  Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Elisabeth	  Beijer	   	   	   Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  

Inbjudna:	  Ida	  Wernered,	  Lotta	  Wilhelmsson	  	  

MINNESANTECKNINGAR	  
SOCIALHANDLÄGGARMÖTE	  
Tid:	  15	  december	  2016,	  kl.	  09.30	  –	  15.00	  
Plats:	  GR,	  Anders	  Personsgatan	  8	  

Agenda	  

1.   Föregående	  mötesanteckningar	  
Till	  handlingarna	  
	  

2.   Psykisk	  Hälsa	  
Lotta	  Wilhelmsson	  

Lotta	  har	  träffat	  Socialchefsnätverken	  och	  informerat	  om	  förslaget	  om	  medfinansiering	  av	  
uppdraget	  kring	  psykisk	  hälsa.	  Sista	  dag	  att	  svara	  på	  medfinansiering	  är	  i	  dag	  15/12	  och	  31	  
kommuner	  har	  svarat.	  De	  som	  har	  svarat	  har	  svarat	  ja	  till	  förslaget.	  En	  fråga	  från	  GR	  är	  om	  
det	  mellankommunala	  uppdraget	  ska	  ligga	  på	  VästKom.	  Framöver	  ska	  Lotta	  ha	  en	  diaglogdag	  
med	  minoriteter.	  	  
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Överenskommelse	  om	  psykisk	  hälsa	  2017	  tas	  av	  SKLs	  styrelse	  på	  fredag	  16/12	  och	  i	  
regeringen	  veckan	  därpå.	  I	  förslaget	  ser	  det	  ut	  att	  bli	  mer	  pengar	  för	  kommunerna	  att	  dela	  på	  
nästa	  år,	  250	  mkr	  .	  	  

3.   Träff	  på	  SKL	  22-‐23/11	   	   	   	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  	  

Återkoppling	  från	  träffen	  på	  SKL	  kring	  de	  frågor	  som	  inte	  är	  med	  på	  dagordningen.	  	  

Rapporten	  om	  SKLs	  nätverk	  och	  organisationen	  kring	  det.	  Fanns	  vissa	  otrydligheter	  i	  planen	  
som	  gjorts	  och	  som	  behöver	  förtydligas.	  	  

Digitalisering	  och	  välfärdsteknik,	  Sverige	  har	  ingen	  stategi	  att	  utveckla	  regionalt.	  Samarbete	  
krävs	  för	  att	  ta	  fram	  lösningar.	  

Diskussion	  kring	  titlar	  Serviceasssistent,	  Närsjuksköterska.	  	  

Ny	  strategi	  för	  unga	  från	  13	  år	  gällande	  missbruk.	  

Polismyndighetens	  förändrade	  information,	  114	  114	  kommer	  inte	  vara	  kvar.	  Sos	  alarm	  vill	  
skriva	  avtal	  med	  kommunerna	  att	  kunna	  koppla	  112	  till	  en	  socialjour.	  Brev	  till	  kommunerna	  
kommer.	  

Finansiering	  gemensam	  tjänst	  NSKs,	  83%	  har	  svarat.	  68%	  av	  de	  som	  svarat	  har	  svarat	  ja.	  De	  
som	  svarat	  ja	  erbjuds	  att	  vara	  med	  i	  NSKs.	  

Orosanmälan.se,	  på	  hemsidan	  ligger	  alla	  socialtjänster	  i	  Sverige.	  Inget	  SKL	  kan	  göra	  något	  åt.	  

4.   Inkontinensavtal	  och	  Särnär	  
Ida-‐Lena	  Svensson	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Ett	  nytt	  samarbetsavtal	  ska	  tas	  fram	  eftersom	  det	  nuvarande	  är	  gammalt,	  behöver	  
förtydligas	  och	  abonnemangsavgifterna	  behöver	  ses	  över.	  

Man	  behöver	  ytterligare	  en	  jurist	  och	  en	  ekonom	  i	  projektgruppen,	  de	  nuvarande	  är	  från	  
Göteborgs	  stad.	  Elisabeth	  Johnsson	  hör	  med	  Borås	  och	  Linda	  med	  någon	  av	  GR-‐
kommunerna.	  	  

Projektgruppen	  föreslår	  att	  vi	  även	  får	  ett	  avtal	  för	  Särnär,	  det	  måste	  snabbt	  stämmas	  av	  
med	  kommunerna.	  Istället	  för	  Särnär	  ska	  det	  heta	  nutritionsprodukter.	  Ett	  utökat	  uppdrag	  
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för	  gruppen	  stäms	  av	  i	  LiSA	  nästa	  vecka.	  Info	  kan	  skickas	  ut	  till	  kommunerna	  efter	  LiSAs	  
möte.	  	  

Avtalsförslaget	  	  kommer	  sedan	  gå	  på	  synpunktsrunda	  till	  kommunerna.	  

5.   Strategi-‐Framtidens	  hälsa	   	   	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

SKL	  har	  nu	  beslutat	  att	  det	  enbart	  handlar	  om	  hälsa-‐perspektivet.	  Workshops	  kommer	  ske	  
tidigast	  i	  juni.	  Personliga	  inbjudningar	  kommer	  skickas	  ut	  av	  SKL	  till	  målgruppen.	  
socialhandläggargruppen	  föreslår	  att	  länet	  har	  en	  regional	  workshop	  inte	  delregionala,	  men	  
det	  delregionala	  perspektivet	  behöver	  finnas	  med.	  	  

Eva	  Estling	  är	  kontaktperson	  på	  SKL	  och	  Malin	  Camper	  VGR	  är	  kontaktperson	  gentemot	  SKL.	  
Malin	  och	  Anneli	  stämmer	  av	  	  frågan	  med	  Eva	  Estling	  tillsammans	  med	  kontaktpersonerna	  på	  
kommunalförbunden.	  Frågan	  kommer	  upp	  i	  LiSA	  nästa	  vecka.	  

6.   EBP-‐konferens	  15	  februari	   	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Länet	  har	  fått	  17	  platser	  +	  ev	  fler.	  GR	  skickar	  7	  personer,	  övriga	  skickar	  3	  per	  
kommunalförbund,	  1	  från	  VästKom.	  

7.   HoS-‐avtalet	   	   	   	   	  
Anneli	  Asmundson	  Bjerde	  

VästKoms	  styrelse	  ställde	  sig	  bakom	  förslaget	  till	  nytt	  avtal	  den	  6	  dec.	  Gruppen	  som	  arbetar	  
med	  implementeringen	  har	  haft	  ett	  möte	  med	  vårdsamverkan	  och	  ska	  ha	  ett	  möte	  till,	  sedan	  
kommer	  info	  om	  implementeringen	  ut.	  Anneli	  har	  lyft	  att	  kommunikatör	  behövs	  i	  arbetet	  
med	  implementeringen?	  Det	  behöver	  VVG	  lyfta	  på	  sitt	  första	  möte.	  

8.   Återrapport	  EBP-‐medel	  2016-‐	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Underlaget	  fylls	  i	  av	  varje	  kommunalförbund	  och	  skickas	  till	  Anneli	  som	  skickar	  in	  till	  SKL	  
senast	  6/2.	  Underlag	  till	  Anneli	  senast	  den	  31/1.	  

9.   Bemanning	  på	  natten	  
Linda	  Macke	  

Agneta	  Ivåker	  SKL	  besökte	  GR	  och	  Boråsregionen	  under	  december	  för	  att	  presentera	  SKLs	  
rekommendation	  kring	  bemanning	  på	  natten.	  I	  stora	  drag	  handlar	  det	  om	  att	  ha	  koll	  på	  vad	  
som	  händer	  på	  natten,	  ledning,	  individens	  fokus	  och	  att	  man	  ska	  ta	  fram	  en	  strategi	  för	  att	  
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utveckla	  digitaliseringens	  möjligheter.	  Rekommendationen	  publiceras	  av	  SKL	  i	  slutet	  av	  
januari.	  

10.  Samarbetsavtalet	  hjälpmedel	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Ledningsrådet	  rekommenderar	  att	  avtalet	  ska	  fortsätta.	  Tre	  år	  i	  taget,	  uppsägning	  12	  mån	  
innan,	  om	  ingen	  uppsägning	  förlängs	  avtalet	  3	  år.	  Ett	  nytt	  avtalsförslag	  läggs	  fram	  till	  den	  
Politiska	  beredningsgruppen	  och	  SRO	  den	  13	  januari.	  Förslaget	  skiljer	  inte	  så	  mycket	  från	  
tidigare	  avtal.	  	  

Samordningsfunktionen	  kopplad	  till	  hjälpmedelsavtalet	  ska	  ta	  fram	  ett	  förlag	  på	  hur	  vi	  ska	  
jobba	  med	  det	  nationella	  förskrivarstödet	  som	  lanseras	  15/12,	  det	  är	  en	  webbutbildning.	  	  

11.  Strategisk	  beredningsgrupp	  
Trygg	  och	  effektiv	  utskrivning	  	   	  
Ida	  Wernered	  

Lagrådsremissen	  skulle	  kommit	  14/12,	  men	  kommer	  den	  20/12.	  Enligt	  SKL	  ska	  även	  
rättspsykiatrin	  ingå,	  men	  man	  fördröjer	  hela	  psykiatridelen	  till	  2019-‐01-‐01.	  Proposition	  
väntas	  komma	  våren	  2017	  och	  lagen	  träda	  i	  kraft	  jan	  2018.	  	  

Strategiska	  beredningsgruppens	  uppdrag	  är	  att	  lämna	  ett	  förslag	  till	  LiSA	  på	  hur	  parterna	  
gemensamt	  kan	  säkerställa	  en	  trygg	  och	  effektiv	  utskrivning	  till	  hemmet	  samt	  ekonomisk	  
reglering.	  Frågor	  som	  Ida	  kommer	  lyfta	  till	  är	  bla:	  vem	  ansvarar	  för	  avvikelsehanteringen	  och	  
vem	  förvaltar	  SIP,	  hur	  vi	  mäter	  effektivitet.	  	  

Socialhandläggarna	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  bevaka	  frågan	  om	  när	  i	  tid	  en	  SIP	  ska	  göras.	  Det	  är	  
också	  ett	  problem	  att	  det	  i	  riktlinjerna	  för	  SIP	  står	  att	  en	  SIP	  ska	  göras	  vid	  HSL	  och	  SOL	  
insatser,	  det	  finns	  behov	  att	  göra	  SIP	  vid	  enbart	  HSL-‐insatser	  från	  båda	  huvudmännen.	  

Ida	  tycker	  att	  man	  ska	  ta	  bort	  ordet	  SVPL	  som	  kan	  skapa	  förvirring	  nu	  när	  vi	  ska	  arbeta	  med	  
SIP	  och	  istället	  ersätta	  det	  med	  ”planeringsprocessen”	  fram	  till	  en	  SIP.	  	  	  

12.  Återkoppling	  ADL-‐intyge	  
Elisabeth	  Jonsson	  

Sverker	  Andersson	  VästKom	  och	  Elisabeth	  Jonsson	  träffar	  Mannelqvist	  och	  Setterberg	  VGR	  
på	  måndag.	  Mer	  info	  kommer	  efter	  deras	  träff.	  

13.  RPP	  Förvärvade	  hjärnskador	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  
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RPP	  =	  Regional	  patientprocess.	  En	  uppdragshandling	  har	  gått	  direkt	  till	  Gbg	  stad	  och	  ej	  via	  
VästKom.	  Anneli	  har	  haft	  kontakt	  med	  VGR	  om	  detta.	  Tre	  personer	  från	  Gbg	  är	  tillsatta	  i	  
gruppen	  och	  de	  ska	  vara	  kvar.	  Ytterligare	  professioner	  som	  efterfrågas	  till	  arbetsgruppen:	  
MAS,	  at,	  ft,	  biståndshandläggare	  alt	  1:a	  sekr	  från	  funktionshinder.	  De	  andra	  
kommunalförbunden	  tar	  fram	  representanter	  eftersom	  GR	  redan	  är	  representerade.	  
Namnen	  skickas	  till	  Anneli	  som	  vidarebefordrar	  till	  VGR.	  

14.  Planeringsdagar	  17-‐18	  januari	  	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  
Elisabeth	  Johnsson	  
Linda	  Macke	  

Anneli,	  Elisabeth	  och	  Linda	  har	  träffats	  och	  börjat	  att	  planera.	  Vi	  har	  bokat	  Gästis	  i	  Varberg.	  
Kommunalförbunden	  betalar	  för	  övernattning	  och	  VästKom	  står	  för	  konferenskostnaderna.	  

15.  Mötestider	  för	  2017	  
Gruppen	  besluta	  möten	  hålls	  på	  GR	  förutom	  den	  20/6	  då	  vi	  är	  på	  Koster	  eller	  i	  Strömstad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mötestider:	  17/2,	  17/3,	  19/4,	  17/5,	  20/6,	  22/8,	  19/9,	  19/10,	  21/11,	  20/12.	  	  
	  

16.  Övriga	  frågor	  	  

Ungdomsmottagningarna	  
Det	  har	  kommit	  en	  fråga	  från	  gruppen	  som	  arbetar	  med	  inriktningsdokumentet	  om	  ska	  det	  
tas	  i	  VVG.	  Partsfrågorna	  kan	  inte	  tas	  i	  VVG.	  	  

BBIC	  hälsoundersökning	  av	  barn	  inför	  placering	  
Det	  är	  oklart	  vem	  som	  ska	  betala	  avgiften	  för	  hälsoundersökningen,	  det	  finns	  inget	  avtal.	  
Oklart	  om	  VGR	  känner	  till	  de	  nya	  dokumenten	  i	  BBIC	  och	  vilken	  kompetens	  som	  behövs.	  
Anneli	  tar	  upp	  frågan	  med	  VGR.	  

	  


