Nätverksmöte för socialnämndsrepresentanter
Tid:

Fredag den 12 mars 2021, kl. 09:00-11:00

Plats:

Teamsmöte

Agenda
Deltagare:
Dan Nyberg Vänersborg
Daniel Jensen Mellerud
Håkan Gusteus Färgelanda
Lena Hult Trollhättan
Nils Olof Bengtsson Sotenäs
Pia Tysklind Strömstad
Ricard Söderberg Lysekil
Roger Wallentin Tanum
Stefan Skoglund Uddevalla
Ulla Gustafsson, Munkedal
Camilla Josefsson, Uddevalla, vice ordförande

1. Föregående anteckningar
Inga kommentarer till dem
2. Laget runt – att vara ordförande i en pandemi
De flesta ordförandena är överens om att det inte ar har varit särskilt svårt att
vara ordförande i denna pandemi. Personalen med MAS i spetsen har gjort och
gör ett fantastiskt arbete. Informationskanaler och kompetens och samverkan har
ökat med många bra och innovativa lösningar. Visst utvecklingsarbete har pågått
men alla väntar på att få sätta igång med större saker som väntar. Det finns olika
syn på hur statlig pandemiersättning påverkar ekonomin i förvaltningen och i
kommunen. En utmaning som lösts på olika sätt har varit hanteringen av
sekretssärende och digitala möte med politiker.

3. Färdtjänstavgift
Stefan Skoglund, Uddevalla
Detta har hänt sedan förra mötet. Socialcheferna har bildat en arbetsgrupp där tre
kommuner ingår Tanum, Vänersborg och Uddevalla. En utmaning är att i
kommunerna ligger frågan under olika nämnder, men även regionen har en
omfattande resa att göra i denna fråga som också berör sjukresor.
Informationen noteras och nätverket kommer att följa processen

4. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet (HSA)
Lis Palm, kommunalförbundet
Information om läget i arbetet med revidering av HSA
5. Nära vård
Lis Palm, Lidija Belgic Kommunalförbundet
Information och dialog om arbetet med utvecklingsplan för länsgemensam god
och nära vård, om överenskommelsen God och nära vård.
Arbetet med att ta fram underlag för revidering av HSA, hälso- och
sjukvårdsavtalet har fått mer tid och ett förslag ska vara klart i september. En
utmaning är att definiera vad olika begrepp innebär i praktiken, ”att medverka”,
primärvårdsuppdraget och även att text om in- och utskrivningsprocessen måste
synkroniseras med införandet av option 1 i Millenium/FMV.
Information om årets överenskommelse om stöd till kommunerna för
omställning till god och nära vård, vårdens medarbetare och
specialistsjuksköterskor. 1000 miljoner sammanlagt till kommunerna. En liten
del går till VästKom för samordning av arbetet med både HSA och färdplan nära
vård. På kommunalförbundet kommer Lidija Beligic att finnas under två år.
Lidija, är ny utvecklingsledare som ska vara ett stöd till kommunerna i Fyrbodal
i frågor som rör nära vård.
https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/nara-vard/
Lis Palm, håller i administrativa frågor som rör denna ÖK på
kommunalförbundet som ansökan av medel och redovisning från kommunerna.

socialnämndsordf
210312 ha, nära vård.pptx

6. Nätverk och kompetens inom individ och familjeomsorg ( IFO) i Fyrbodal
Jenny Brunsten.
Presentation av en ny nätverksledare för frågor som berör IFO: Hennes bilder
och kontaktinformation bifogas .

Bilder
nätverksledare.pptx

7. Andra viktiga frågor
Organisering av ekonomiskt bistånd, AME, Håkan Gusteus, Färgelanda
Det är en fråga som berör flera kommuner. Uddevalla bifogar separat
utredningar som föregick deras omorganisation. Maila gärna er utredningar eller
annat som berör detta område till Håkan i Färgelanda, eller Lis Palm. Effekterna
av Arbetsförmedlingens nerdragningar av fysisk närvaro, för både medborgarna
och för kommunerna behöver lyftas.
8. Ärendelista
En ärendelista ska upprättas frågor som är aktuella.
Nästa möte är fredagen den 28 maj kl 9.00 – 11.00 med socialcheferna

Stefan Skoglund
Ordförande i ordförandenätverket

samt
Lis Palm
Fyrbodals kommunalförbund

