Socialchefsnätverk
Tid:

Fredag den 23 oktober

Plats:

Teamsmöte eller konferensrum Fyrstad på Riverside i Uddevalla

Deltagare:

Karin Hallberg, Vänersborg, Johan Lundh, Färgelanda, Tommy
Almström, Dals Ed, Lena Gardtman, Orust, Maria Klamas och Annica
Johansson, Fyrbodals kommunalförbund.

Digitalt:

Lisbeth Olsson, Sotenäs, Roger Granat, Uddevalla, Catarina Dunghed,
Munkedal, Said Niklund, Trollhättan, Lis Palm, Fyrbodals
kommunalförbund.

Minnesanteckningar
1) Föregående anteckningar
Karin Hallberg, Vänersborg
Inga synpunkter.
Beslut
Socialchefsnätverket lägger anteckningarna till handlingarna.
2) Psykisk hälsa
Johan Lundh, Maria Klamas och Annica Johansson
Redovisning från området psykisk hälsa och uppdraget kommunalförbundet fått från
socialchefsnätverket att arbeta med struktur i Fyrbodal vad gäller hantering av
”Överenskommelsen mellan SKR och staten om insatser inom området psykisk
hälsa angående gemensamma medel för kommuner och regioner”.
Johan informerar om beslut i ledningsrådet på VästKom som påverkar
socialchefsnätverkets tidigare fattade beslut den 28 augusti då nätverket beslutade
att:
- inte förlänga avtal om länssamordning av region- och kommungemensamma
medel psykisk hälsa via VästKom från och med 1 januari 2021
- utse en samordnare på delregional nivå vid Fyrbodals kommunalförbund

-

Socialchefsnätverket förmedlar önskemål till Vårdsamverkan Fyrbodal om att
driva frågan kring beslutsstrukturen där styrgrupp psykisk hälsa upplöses och
besluten istället fattas inom ordinarie vårdsamverkansstruktur.
Ställa sig bakom en fortsatt ”handlingsplan psykisk hälsa Västra Götaland”,
förutsatt att denna revideras till en form av inriktningsdokument för hur vi
gemensamt vill bedriva arbetet när det gäller personer med psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning/sjukdom. Dokumentet ska ej innehålla organisering
eller ekonomi, utan enbart målsättningar med arbetet.

Kommunalförbundet kan arbeta med frågor kopplade till handlingsplan psykisk
hälsa och ersätta den länssamordning som tidigare legat på VästKom om
socialchefsnätverket fortsatt önskar det och Maria och Annica hänvisar till
beskrivning i underlaget till beslutet den 28 augusti, bilaga till dagordningen.
Diskussion om beslut och mandat i förhållande till förbundsdirektör, ledningsråd på
VästKom, styrgrupp psykisk hälsa och Fyrbodals kommuner, socialchefer m fl.
Johan redogör för de två möten med styrgrupp psykisk hälsa han deltagit i som
representant för vårdsamverkan Fyrbodal. Kommunerna i Fyrbodal har haft
synpunkter på handlingsplanen, avsaknad av ekonomisk redovisning och
styrgruppens organisation. Johan har fått information via mejl med beslut om hur
ledningsrådet på VästKom (kommunalförbundsdirektörer och VästKom:s direktör)
har beslutat gällande dessa frågor. Synpunkterna på handlingsplan och styrgruppen
tas inte upp nu utan inför 2023.
Karin redogör för senaste mötet på VVG där psykisk hälsa området var uppe för
lägesavstämning. Fyrbodals synpunkter togs där upp på ett sätt som behövde
nyanseras. Björn Järbur, ordförande i vårdsamverkan Fyrbodal och sjukhusdirektör
NU-sjukvården, och Karin redogjorde för att vårdsamverkan Fyrbodal står bakom
att frågor gällande psykisk hälsa ska hanteras i ordinarie vårdsamverkans struktur.
De ska snarast lyfta frågan i en skrivelse till VVG.
Socialchefernas tidigare beslut från den 28 augusti om att inte förlänga avtal om
länssamordning av region- och kommungemensamma medel psykisk hälsa på
VästKom från och med 1 januari 202 kvarstår. Arbetet med ”Överenskommelsen
mellan SKR och staten om insatser inom området psykisk hälsa angående
gemensamma medel för kommuner och regioner” ska skötas via
kommunalförbundet.
Socialcheferna vill jobba med frågorna delregionalt för att få det anpassat till

Fyrbodals kommuner. Det länsövergripande arbetet i sin nuvarande form riskerar att
bli för långt ifrån verkligheten när underlag tas fram långt ifrån kommunerna.
Beslut
Socialchefsnätverket beslutar att avvakta den kommande översynen av
handlingsplan psykisk hälsa och den politiskt beslutade översynen av lednings- och
samverkansstrukturer inom vårdsamverkan. Frågan drivs vidare till VVG via
vårdsamverkan Fyrbodal som har beslutat att lyfta det där. Socialchefsnätverket står
kvar vid sitt tidigare beslut om att ”Överenskommelsen mellan SKR och staten om
insatser inom området psykisk hälsa angående gemensamma medel för kommuner
och regioner” finansieras delregionalt via Fyrbodals kommunalförbund.
3) Diskussion med förbundsdirektör
Jeanette Lämmel och nätverket
Jeanette informerar om beslut och bakgrund till ledningsrådet på VästKom:s beslut,
se punkten ovan. Socialcheferna har lyft frågan sedan november 2019. Nu har
frågan kommit så långt som möjligt i nuläget. Förslaget på handlingsplan psykisk
hälsa ska nu till VVG, SRO och till styrelsen på VästKom för att rekommendera alla
kommuner att ställa sig bakom beslutet. Sedan ska det för beslut i arbetsutskottet på
Fyrbodals kommunalförbund som också ska ställa sig bakom att rekommendera alla
kommuner att ställa sig bakom beslutet. Slutligen ska det skickas till kommunerna
för ställningstagande.
Beslut
Socialchefsnätverket noterar informationen.
4) Kollegial dialog
Karin Hallberg
Nätverket har beslutat att ha punkten kollegial dialog på varje nätverksmöte.
Tillfälle att gå laget runt, ställa frågor eller följa upp aktuella områden.
Dialog på dagens nätverksmöte om arbetet med arbetsmiljöfrågor, ekonomi,
placeringar med mera.
Beslut
Socialchefsnätverket tackar varandra för god dialog.
5) Gemensam färdtjänsthandläggning för Fyrbodals kommuner
Roger Granat, Uddevalla
Roger lyfte frågan förra nätverksmötet och Sirene fick i uppdrag att titta på frågan
med hjälp av färdtjänsthandläggare i Tanums kommun.

Svaret har skickats till nätverket via mejl och sammanfattas här:
Kollektivtrafikmyndigheten inom Västra Götalandsregionen kan som myndighet
handlägga färdtjänst på uppdrag av ett antal kommuner. Detta görs i flera regioner
exempelvis Dalarna och Skåne. Ett antal av, eller helst alla, Fyrbodals kommuner
skulle exempelvis överlåta detta på kollektivtrafikmyndigheten med en gemensam
handläggarenhet.
Socialchefsnätverket vill gå vidare med frågan och Tanums kommun verkar ha
kompetens, frågan är om de har möjlighet att fördjupa sig ytterligare. Sirene är inte
med på dagens möte varför hon får återkomma med svar. Det finns intresse att gå
vidare i frågan med gemensam handläggning, dock är färdtjänsten organiserad olika
i Fyrbodals kommuner idag.
Beslut
Socialchefsnätverket beslutar att undersöka om Sirene och Tanums kommun har
möjlighet att åta sig uppdraget att undersöka frågan med gemensam
färdtjänsthandläggning i Fyrbodal.
6) MiniMaria
Karin Hallberg, Vänersborg m fl
Uppdatering och diskussion om processen med MiniMaria.
Jennie Nielsen, Vänersborg har utrett frågan och har tagit fram en kostnadskalkyl,
bifogas anteckningarna. Jennie bjuds in till nästa möte.
Beslut
Socialchefsnätverket beslutar bjuda in Jennie Nielsen till nästa möte.
7) Socialchefernas uppdrag
Socialcheferna har olika uppdrag inom Fyrbodal och dessa ses över och uppdateras
en gång per år. Uppdragen beskrivs nedan. Utöver dessa uppdrag kan det finnas
arbetsgrupper man deltar i.
Beslutade förändringar 2021:
ordförande socialchefsnätverk: Sirene Johansson
vice ordf. socialchefsnätverk: Lisbeth Olsson
kontaktperson anhörigstödsnätverket: nätverket upphör, ingen representant
kontaktperson ssk- chefsnätverk och rehabchefsnätverk: Lis kollar med Catarina
Dunghed och Helena Lilliebjelke om intresse.
kontaktperson biståndschefsnätverk: Tommy Almström

e-rådet: Roger Granat är kvar men den andra platsen tillsätts inte i nuläget
vård- och omsorgscollege, regionala styrgruppen: ingen socialchef utan Maria
Klamas blir informationsbärare till socialchefsnätverket.
ledningsgrupp YH utbildning socialadministratör: Lis kollar med Catarina
Dunghed, annars är Karin Hellberg kvar ett år till.
Beslut
Socialchefsnätverket beslutar ovanstående fördelning av uppdragen för 2021.
8) Återkoppling från olika uppdrag och arbetsgrupper.
Nätverket tar del av anteckningar från forum och arbetsgrupper mellan mötena via
mejl och snart via teams. Viktigt att den som skickar anteckningar pekar ut om det
är något som särskilt ska uppmärksammas i anteckningarna. Under denna punkt kan
frågor och diskussionspunkter kopplade till anteckningarna lyftas.
Ledningsrådet för samlad vård, hälsa och omsorg
Annica Johansson för Eva som inte har möjlighet att delta på dagens möte.
Punkt 2 i anteckningarna ska förankras delregionalt och Eva ska ha svar åter till
ledningsrådet den 9 december.
Beslut
Socialchefsnätverket beslutar att Eva lyfter frågan i vårdsamverkan Fyrbodals
ledningsgrupp för förankring.
VVG
Karin Hallberg
Karin tydliggör frågan om psykisk hälsa området som var uppe för lägesavstämning
och kring rutinen om SIP som ska korrigeras innan den åter lyfts på VVG i
november.
Beslut
Socialchefsnätverket noterar informationen.
9) FoU-frågor
Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund
VFU-avtal
Under flera år har socialcheferna gemensamt bekostat ett uppdrag/en tjänst på 15%
för att samordna VFU frågor, huvudhandledarnätverket och styrgruppen för VFU
frågor i Fyrbodal. Tjänsten har tjänsteköps från Uddevalla kommun. Samordnaren
kliver av sitt uppdrag till nyår och avtalet ska förnyas.

VFU samordnaren kommer att få ett utökat uppdrag framöver genom att
kommunerna får större inflytande på VFU enligt Nära vårdutredningen. Fler
utbildningar kommer att ingå än sjuksköterskor. Förslaget på VFU samordnarens
omfattning blir 20% av en heltidstjänst. Det finns förslag på en person med koppling
till välfärdsavdelningen på kommunalförbundet och till flera berörda nätverk som
kan ta över detta uppdrag om beslut om fortsättning fattas av socialchefsnätverket.
Avtal/uppdrag bifogas med minnesanteckningarna.
Beslut
Socialchefsnätverket beslutar i enlighet med förslaget.
Nätverksledare IFO, avtalsförslag
Inom IFO-området har cheferna haft en gemensam nätverksledare som också har
arbetet med, och utvecklat kompetensplaner, för olika yrkesgrupper inom IFOområdet. Nuvarande nätverksledare, Elisabeth Bredberg, går i pension till årsskiftet
och avtalet behöver förnyas. IFO-cheferna är eniga och har beslutat om att fortsätta i
två år.
Beslut
Socialchefsnätverket ställer sig bakom IFO-chefernas beslut och noterar
informationen.
Verksamhetsledare nära vård
Information om rekryteringen av utvecklingsledare nära vård mm. Förhandling
pågår om anställning av en person.
Beslut
Socialchefsnätverket noterar informationen.
Yrkesresan
I november kommer alla socialchefer att få frågan från SKR om de vill gå med i ett
sjuårigt avtal med SKR om fem yrkesresor enligt GRs modell. En av dem, för
handläggare inom sociala barnavården, är delvis klar. Den kommer bli en modell för
de andra yrkesresorna. Se bilaga i kallelsen.
Beslut
Socialchefsnätverket noterar informationen.

10) Ställningstagande till ny socialtjänstlag.
Lena Gardtman, Orust kommun och Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund
Lena är representant i SKR:s nätverk nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S. De ska ha diskussion och dialog om
förslag avseende kunskapsstyrning i betänkandet om ny socialtjänstlag på nästa
NSK-S möte. Frågan lyfts för diskussion och dialog i socialchefsnätverket så Lena
kan vidarebefordra Fyrbodals synpunkter. Se bifogade bilder.
Beslut
Socialchefsnätverket ger Lena underlag och inspel att ta med sig till NSK-S.
11) Finansiering resurscenter heder 2021
Johan Lundh, Färgelanda
Socialchefsnätverket har fattat beslut om att finansiera en tjänst på 50 % på
resurscenter heder om det inte kommer statliga medel 2021 som täcker den
kostnaden. Har vi någon ny information i ärendet?
Beslut
Socialchefsnätverket har ingen ytterligare information om hur eventuella statliga
medel kan användas.
12) Övriga frågor
Se över mötestiderna för socialchefsnätverket igen då ett par tider krockat med
vårdsamverkans ledningsgrupp.
Beslut
Socialchefsnätverket ändrar tiden den 5 februari till den 12 februari och den 23 april
till den 16 april. Annica ska skicka kallelser i outlook.
Tunstall, larm och avvikelser
Catharina Dunghed
Flera allvarliga avvikelser har inträffat i Fyrbodal och i hela landet. Flera kommuner
har avvikelser och vård- och omsorgschefer och systemansvariga i kommunerna i
Fyrbodal ska ha ett möte i november för att samla ihop synpunkter och besluta sig
för hur de går vidare. Catarina önskar att de kommuner i Fyrbodal som haft problem
går ihop och ser på lösningar, hur man går vidare samt även ser på hur långt
kommande upphandling med Kommentus har kommit.
Beslut
Socialchefsnätverket uppdrar åt Lis att undersöka om Sara Herrman på Fyrbodals

kommunalförbund vet mer i frågan och om det finns någon representant med i
SKR:s arbete om upphandling. Återkoppling sker till berörda via mejl.

Antecknat av Annica Johansson

