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Deltagare:  
Jessica Ek    Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde   Skaraborgs kommunalförbund 
Linda Macke   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Elisabeth Beijer   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Kristina Nyckelgård   Göteborgs Stad 
Lotta Wilhelmsson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
 
Meddelat förhinder:  
Gunilla Bothén   Sjuhärads kommunalförbund 
 

SOCIALHANDLÄGGARTRÄFF 
MINNESANTECKNINGAR   
Tid: 17 maj kl 9.30-15.30 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8 , Göteborg 
Sekreterare: Boråsregionens kommunalförbund  

 

1. Föregående mötesanteckningar  
Utlagda och publicerade på VästKoms hemsida. 
 

2. Övriga frågor/godkännande av dagordningen 
Inga övriga frågor. Dagordningen godkänns.  
 

3. Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlags utbildning (VFU)  
Fyrbodal initierade frågan via socialchefsnätverket. I Skaraborg och Göteborgsregionen är 
man försiktigt positiva men frågan har inte beslutats av socialchefsnätverken ännu. 
Boråsregionen saknas på mötet. Högskolorna och universiteten behöver kontaktas. Om 
samtliga ställer sig positiva behövs en arbetsgrupp och en samordnare.  

 
4. Ungdomsmottagningarna – fördelning och inriktningsdokument 

VG har erhållit 21 miljoner för utveckling av ungdomsmottagningarna. Den utsedda 
partsgemensamma gruppen har föreslagit att samtliga medel fördelas utifrån befolkning 13-
24 år. VVG tar ställning till förslaget den 29 maj. Underlaget skickas till 
socialhandläggargruppen för vidarebefordran till socialchefer i länet. Signaler har 
framkommit om brist på delaktighet från kommunsidan. Krav på strategisk samverkan mellan 
huvudmännen skrivs in i inriktningsdokumenet och lokala avtal.  
 
Inriktningsdokumentet har nu varit på remiss. De synpunkter som kommit in har bearbetats 
och dokumentet har reviderats. Dessvärre verkar något remissvar ha saknats i 
bearbetningen. Detta behöver undersökas och remissvar ska beaktas.  
 

5. Regionala resurscentra i Västra Götaland 
Utkast till avtal mellan Västra Götalandsregionen och SKL har tagits fram och ska diskuteras 
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på möte med VGR och SKL den 12 juni. Synpunkter finns avseende vissa formuleringar. 
Frågan bör lyftas till ledningsgruppen VGK.  
 

6. Handlingsplan psykisk hälsa 
På stygruppsmöte den 8 maj jobbade man med målen för länsgemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa. Det finns mål för samtliga fem fokusområden som regeringen pekat ut. Åtta 
mål rör barn och unga och sju mål är för vuxna. Nu ska indikatorer tas fram. Troligtvis med 
hjälp av externa experter. Medel kommer att fördelas till vårdsamverkan. Regionen skjuter 
till dubbelt så mycket som kommunerna utifrån att de tänker primärvård och slutenvård. 
Riktlinjer för rekvirering, användning och redovisning har tagits fram. Det blir ingen remiss 
utan ev. justeringar görs till 2018. Nästa möte är den 2 oktober. Då kommer den färdiga 
planen presenteras.  
  

7. Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutenvården 
Ida Wernered 
Punkten utgick pga. att de flesta var på konferensen med samma team dagen innan.  
 

8. Arbetet med uppföljning av placeringar utanför hemmet 
Gunilla Bothén 
Punkten utgår.  

 
9. BBIC-läkarundersökningar placerade barn och unga 

Jessica Ek  
Utvcklingsledare inom barn och unga identifierade den kommande propositionen om syftar 
till att stärka placerade barn och ungas personers tillgång till hälso- och sjukvård (2017:209). 
Det finns krav på att överenskommelse ska tas fram i länet. En uppdragshandling har tagits 
fram för att omhänderta frågan i Västra Götaland och är utskickad till gruppen. Landstingen 
får finansiering av staten enligt den kommunala finansieringsprincipen. Det är dock möjligt 
för landstinget att ta ut kostnad för själva intyget. Man räknar inte med merkostnader för 
kommunen. Formuleringar kring detta behöver finnas i länets överenskommelse. Det 
behöver tillsättas en arbetsgrupp och processledare – helst från både VGK och VGR.  
 
Jessica reviderar utifrån synpunkter. Var och en ansvarar för förankring delregionalt. Anneli 
lyfter frågan med ledningsgruppen VGK. Uppdragshandlingen återkommer på mötet i juni.  
 

10. SRO-mötet den 5/5 
Anneli Assmundson Bjerde  
SRO har fått till sig utkast till Överenskommelsen för trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvården. De ställde sig bakom en remissversion som skickas till kommunerna och 
regionen med svar senast 24 augusti.  
Arbetsformerna för SRO diskuteras och man beslöt att utöka mötestiden med 30 min.  
 

11. Till VVG den 29/5 
Anneli Assmundson Bjerde 
Aktuella frågor till VVG är: överenskommelse psykisk hälsa, fördelning av medel till 
ungdomsmottagningarna samt inriktningsdokument.  
Under hösten ska en översyn av länsgemensamma grupperingar ses över.  
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12. Långa väntetider till Bup 
Elisabeth Beijer  
Socialchefsnätverket i GR har tagit initiativ till en skrivelse om de långa väntetiderna till BUP. 
Elisabeth efterfrågar konkreta exempel som kan förstärka skrivelsen. Är det något som är 
särskilt svårt eller försämrat? Viktigt att tänka på att vi inom kommunsidan inte alltid heller 
gör det som åligger oss t ex avseende allsidig elevutredning. Elisabeth reviderar och skickar 
till socialhandläggargruppen som i sin tur förankrar i socialchefsnätverken. Om samtliga 
ställer sig bakom skrivelsen tillsänds den hälso- och sjukvårdschefen via VästKom.  
 

13. Vårt möte i juni 
Skaraborg undersöker möjligeten att vara på Mösseberg, Falköping  
 

För anteckningarna  

Charlotta Wilhelmsson, Fyrbodals kommunalförbund  
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