FoU-Socialtjänst Fyrbodal
Nätverk, chefer för personliga assistenter
Mötesanteckningar nätverk ”chefer för personliga assistenter” 24
augusti 2020

Närvarande:
Susanne Staläng, Uddevalla
Malin Karlsson, Åmål
Elin Andersen, Bengtsfors
Ulrika Broberg, Dals Ed
Najwan Alwan, Mellerud
Linda Karlsson, Vänersborg
Hanna Johansson Mikkola, Trollhättan
Ingrid Svärd, Orust
Ann-Katrine Höglind, Lysekil
Glenn Hasselberg, Strömstad
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund

• Presentationsrunda
Nätverket träffas för första gången. Var och en presenterar sig med namn kommun, hur
många PA-chefer det finns i kommunen och hur många ärenden man har samt vilka
förväntningar man har på nätverket.
De förväntningar på nätverket som framkommer är:
- Få fler kollegor som har samma uppdrag som en själv
- Vill lära sig av varandra, erfarenhetsutbyte och tips
- Samarbeta
- Höra hur andra jobbar med olika frågor
- Diskutera kluriga dilemman
- Kollegialt stöd
- Bredda vår kunskap
- Kontaktnät
- Bolla frågor emellan oss
- Stötta varandra i remiss-skrivande

• Presentation och diskussion kring vår uppdragsbeskrivning
Gruppen anser att uppdragsbeskrivningen är bra som den är. Den fastslås och kommer att
läggas ut på Fyrbodals hemsida, där även våra mötesanteckningar läggs ut.
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• Diskussion om relevanta områden att lyfta i nätverket
En grupprunda om vad som ses som relevanta områden att lyfta i nätverket. Vi påbörjade en
lista men jobbar mer konkret med den nästa gång och eventuellt göra en plan för när
respektive fråga ska tas upp för diskussion. Allt för att man ska hinna med att förbereda sig
inför mötet. Alla funderar på fler områden att ta upp som kan läggas till vår lista.
o
o
o
o
o
o
o
o

Arbetsmiljölagen – brukarens självbestämmande
Föräldrar som assistenter och gode män
Avtal
Kompetens hos personal
Rätten till höga tjänster
Heltid som norm i personlig assistans
Hur säkerställer vi gott stöd
Sjuklöneansvaret

• Sjuklönefrågan
Det är en stor fråga som tidigare varit uppe i socialchefsnätverket. Hur och av vem den
hanteras är olika i olika kommuner. Det är en viktig fråga då den är kostsam och också kräver
mycket arbetstid för att kontrollera alla uppgifter som rör frågan och det finns ofta
felaktigheter som behöver kollas upp extra.
En del har skrivna rutiner för hur frågan ska skötas. De som har rutiner skickar in dessa till
Maria Klamas som gör en sammanställning och skickar ut till gruppen.
Nätverket vill att en arbetsgrupp tillsätts för att skriva om sjuklönefrågan och dess
problematik för att därefter kunna lyfta den i socialchefsnätverket, via FoU-rum
funktionshinder/socialpsykiatri.
Arbetsgruppen som tillsätts är:
Malin Karlsson, Åmål
Najwan Alwan, Mellerud
Glenn Hasselberg, Strömstad
Maria Klamas (sammankallande)

• Senaste nytt från regering, Socialstyrelsen, SKR mm
- Översyn av yrket personlig assistent – SOU 2020:1
SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent. Ingen av våra kommuner var remissinstans.
Remissrunda avslutad 23 juni 2020.
https://www.regeringen.se/remisser/2020/03/remiss-av-sou-202001-oversyn-av-yrketpersonlig-assistent/
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-

Remiss SoU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS. Uddevalla och
Tanum remissinstanser. Svar senast 12 november 2020.
https://www.regeringen.se/remisser/2020/06/remissinstanser-sou-201888-lss-utredningen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/lss-utredningen-gar-ut-pa-remiss/
-

Utredning för stärkt personlig assistans.
Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021. Regeringen har utsett Fredrik Malmberg att
utreda frågor kring ”stärkt personlig assistans utifrån tre punkter
- Stöd vid egenvårdsinsatser
- Behov av hjälp med tillsyn
- Föräldraansvar
Nätverket beslutar att nästa gång fokusera på SoU 2018:88. Vi läser in oss det som är särskilt
relevant vad gäller personlig assistans och diskuterar det på nästa möte. Vi kan också hjälpas
åt med remiss-svar även om svaren ska skickas in enskilt av utsedd/utsedda
kommun/kommuner.

• Övrigt
o Önskemål om att ha en TEAMS-grupp där vi kan lägga våra dokument och
annat relevant för gruppen. Maria kollar.
o Mötesdatum planeras för ett år i taget. Maria skickar ut förslag. Eftermiddagar
är ett önskemål.
o Beroende på pandemin finns önskemål om att mötena kan vara såväl fysiska
som via TEAMS. Det vore bra om vi nästa gång kunde ses fysiskt för att lära
känna varandra. Önskemål är då att det blir i Uddevalla.

• Nästa möte
17 november kl. 13.00 – 16.00
Lokal är bokad på Riverside i Uddevalla, lokalen heter Dalsland. Det finns också möjlighet att delta
via TEAMS. Kallelse är skickad via outlook.

Dagordning
•
•
•
•
•

Diskussion kring remiss SoU 2018:88
Diskussion på temat arbetsmiljö – brukarens självbestämmande
Hur jobba med övriga nätverk som anges på vår uppdragsbeskrivning
Diskutera hur vi jobbar vidare med de punkter som ni formulerat som viktiga att diskutera i
detta nätverk.
Övrigt

