Uppdragsbeskrivning; Nätverk ”chefer för personliga assistenter”
Beslut om inrättande av nätverket beslutades av socialchefsnätverket 14 februari 2020.

Syfte
Syftet är att deltagarna i nätverket ska utbyta erfarenheter och identifiera utvecklingsområden
där ett samarbete kommuner emellan gynnar verksamhetsområdet ”personlig assistans” oavsett
om det är en liten eller stor kommun som avses.
Ytterst handlar det givetvis om att tillse att brukare med personlig assistans som stöd enligt LSS
ska få ett stöd utifrån lagens intentioner utfört av personal med rätt kompetens och
förutsättningar för att tillgodose dessa personers behov.
Avgränsningar
Nätverket ska fokusera på verksamhetsområde ”personlig assistans”. Fokus ska inte vara
brukare med enbart HSL-insatser utan det är LSS-insatsen som ska vara det primära.
Givetvis kan dessa frågor tangera och inkludera andra verksamhetsområden, såsom andra
insatser via LSS eller SoL och/eller andra utförare. I den mån frågor uppkommer som involverar
andra kan och ska dessa frågor lyftas vidare till FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri för
vidare beredning.

Representation
Nätverket är för enhetschefer för personlig assistans.
Nätverket arbetar på uppdrag av FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri i Fyrbodal, det är
också dessa som utser vem som ska delta i nätverket från respektive kommun. Det ska vara en
deltagare per kommun samt en utsedd ersättare.
Nätverksledare är Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunikation och förankring
Varje deltagare har ansvar för kommunikation och återkoppling till hemkommunens
verksamheter. Det är upp till var och en i nätverket att hitta forum på hemmaplan där frågorna
ska återkopplas och diskuteras. Detta görs med fördel ihop med representanten i FoU-rum
funktionshinder/socialpsykiatri. Deltagarna i nätverket ansvarar också för att, i den egna
verksamheten, fortsätta att driva frågor/utvecklingsområden som lyfts i nätverket.
Ett utbyte ska ske mellan detta nätverk och andra relevanta nätverk, såsom
biståndschefsnätverket, sjuksköterske- och rehabchefsnätverket. Former för detta ska
utvecklas.

Uppdrag
Nätverket syftar till att vara ett stöd och inspiration för var och en utifrån syftet med nätverket.
Det kan handla exempelvis om;
-

-

Utbyta nyheter, tips, idéer och erfarenheter
Temadiskussioner utifrån relevanta och intressanta områden identifierade av nätverket
såsom; schema, kontinuitet, brukares behov, kompetensförsörjning, arbetsmiljö,
dokumentation, ekonomi etc.
Diskutera olika arbetsmetoder och arbetssätt exv. hur strukturera upp arbetet, hur
använda olika funktioner såsom exv. verksamhetsledare.
Hålla sig à jour med ämnesområdet
Uppmärksamma och lyfta problemområden och utvecklingsområden och vid behov föra
det vidare till rätt instans
Utveckla samsyn i de frågor där detta är en fördel för verksamhetsområdet och dess
brukare
Nätverket kan också få uppdrag från FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri att jobba
med.

Arbetsformer
Nätverket ska träffas 1 - 2 gånger per termin cirka 3 timmar per tillfälle. Om nätverket ska
träffas på kommunalförbundet eller i de olika kommunerna är upp till nätverket att bestämma.
Nätverksledaren kallar till möten samt skriver mötesanteckningar. Gruppen som helhet bidrar
till att såväl agendan som nätverksträffarna blir intressanta och relevanta för var och en.
Nätverksrepresentanterna ansvarar för att fånga upp frågor från den egna verksamheten att ta
med till nätverket och ansvarar även för återkoppling till hemkommunen.
Alla i nätverket har ansvar för agendan och det gemensamma utvecklingsarbetet. Alla kan
föreslå punkter till kommande möte, vilka skickas till nätverksledaren.
Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren samt skickas
via e-post till nätverkets deltagare. Nätverkets deltagare ansvarar för att anteckningarna får
spridning i hemkommunen.
Frågor till eller
nätverksledaren.
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En utvärdering görs i slutet av varje år och den kommuniceras till FoU-rum
funktionshinder/socialpsykiatri, samt till socialcheferna för kännedom.
Vad gäller kostnader för utsedda personer i nätverket bär varje kommun sina kostnader.
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