FoU-Socialtjänst Fyrbodal
Nätverk, chefer för personliga assistenter
Mötesanteckningar nätverk: chefer för personliga assistenter 26 maj
2021
Närvarande:
Ingrid Svärd, Orust
Susanne Staläng, Uddevalla
Malin Karlsson, Åmål
Najwan Alwan, Mellerud
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund

1. God och nära vård
Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära Vård, anställd på kommunalförbundet som ett stöd till
kommunerna när det gäller omställningen gästade nätverket. Lidija berättade om sitt uppdrag,
vad nära vård är samt vad det innebär för brukaren/patienten/medarbetaren i region och
kommun. Material från Lidija är utskickat separat.
Nätverket vill att vi har god och nära vård som punkt på agendan nästa gång, för att följa upp
och diskutera vad man mer vill veta/ha stöd med.

2. Samarbete med FK
Linda Biltmark från FK deltar på PA-chefsmötet 2 september, 1 timme. Maria och Linda ses
den 31 maj kl. 13.30 för att planera timmen, vilka frågor som kommunen respektive FK vill ta
upp.
Nätverket diskuterar vilka frågor de önskar ta upp med Linda.
- Nyheter och på gång
- Tid/framförhållning för att hinna lämna in önskade underlag till FK (exv retroaktiv
utbetalning)
- Manuella tidsredovisningar, kommunen kan ibland få kompletteringar där det visat sig
vara FK:s maskin som läst av fel.
- Ställtid

3. Digitalisering och välfärdsteknik
Ny stående punkt på dagordningen tillkom efter diskussion om 2020-års enkät då svaren från
våra olika nätverk spretade.
- Tidsredovisning
Susanne lyfter frågan kring tidsredovisning när det gäller PA, då det utförs av hemtjänst och
nattpatrull. PA använder digitala listor med nattpatrull och hemtjänst använder sig av manuell
tidsredovisning och det blir ibland många fel. Det tar mycket tid, hur kan man komma till rätta
med det? Kan det finnas digitala lösningar, tex inlogg vid dörren så man fick datum rätt eller
annat? Malin har som tips att besöka nattgruppens APT regelbundet för att diskutera frågor
kring kartläggning/redovisning vilket har medfört en stor förändring.
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-

BankID

Alla vill inte använda BankId – tips om att använda Freja i stället Freja eID - en mobil elegitimation i form av en app – helt gratis

- Logga in på dator hemifrån
För vissa är det problematiskt att använda dator hemifrån. Vissa kommuner har inte datorer
utan använder tjänstemobil där det mesta går att utföra och man kommer åt det mesta. Ibland
blir man begränsad pga IT-avdelningens avgränsningar i vad de kan/vill hjälpa till med.

4. Erfarenhetsutbyte och diskussion kring relevanta teman
Denna punkt är en stående punkt på våra nätverksmöten. Här samlar vi de frågor som är
relevanta för nätverket att lyfta. Det kan antingen vara planerade frågor som skickas till Maria
K innan nätverksmöte eller aktuella frågor som lyfts vid mötet. Vissa frågor kan man behöva
förbereda andra kan man ta direkt på ”uppstuds”. Vi har en påbörjad lista som man gärna får
fylla på, maila Maria i så fall.
5a, Runda i gruppen
- Personal köra brukares bil
Diskussion om personal ska/kan köra brukares bil. Uddevalla och Mellerud har rutiner för detta,
dessa bifogas anteckningarna.
- Person från annat land – tillfällig assistans i Sverige?
Hur hantera om person från annat land ska semestra i Sverige och vill ha assistans. Therese
Bäckman som är jurist deltog turligt nog på mötet och lyfte att: LSS är en lagstiftning för de
som är bosatta i Sverige. Kommunen har därför inget rättsligt ansvar att ge LSS-insatser till
någon som inte är bosatt här. Rent principiellt kan man neka. Men det kan finnas särskilda
överenskommelser, tex, hur det ska ersättas etc. som en behöver kolla upp inför denna typ av
förfrågningar. Ev. kan Försäkringskassan ha koll på denna typ av överenskommelser, om det
finns exempelvis inom Norden eller liknande.
- Brukare välja assistenter
Diskussion om hur brukarens val av assistenter går till i respektive kommun.
5b, Lista över identifierade diskussionsämnen
Aktuella frågeställningar att diskutera som lyfts under tidigare möten:
o Arbetsmiljölagen – brukarens självbestämmande
o Föräldrar som assistenter och gode män
o Avtal
o Kompetens hos personal
o Rätten till höga tjänster
o Hur säkerställer vi gott stöd
o Film om att ha assistans från Åmål (läggs förhoppningsvis ut på vår
TEAMS-sida
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5. Omvärldsbevakning
-

Therese Bäckman deltar idag.

-

FK Linda Biltmark deltar nästa gång

-

Birgitta Cederberg, rehab-chefsnätverket deltar nästa gång.

6. Samarbete med andra nätverk
De nätverk som anges i vår uppdragshandling att vi ska samverka med är:
• Biståndschefsnätverket (Titti Andersson)
• Sjuksköterskechefsnätverket (Lis Palm)
• Rehabchefsnätverket (Lis Palm)
https://www.fyrbodal.se/natverk/natverk-valfardsutveckling/
Birgitta Cederberg från rehabchefs-nätverket deltar nästa gång då tas nedanstående punkter
upp:
• ADL-bedömningar
• Stöd till personal
• Arbetsmiljö och hjälpmedel
• Kunskap och kompetensutveckling inom rehab-personalen när det gäller den
målgrupp PA möter.
Har ni frågor som skulle vara intressanta att diskutera med
- Biståndschefsnätverket?
- Sjuksköterskechefsnätverket?
Skicka in dem till maria.klamas@fyrbodal.se så kan vi bjuda in representanter från dessa
nätverk vid senare tillfälle.

7. På gång från statligt håll
- Socialstyrelsens uppdrag – utbildnings- och kunskapsmaterial om PA
Mille Salomaa Lindström är ansvarig utredare - regeringsuppdrag. Han tar vid behov kontakt
med oss. Uppdraget ska vara klart 10 december.
- Nya utbildningen för PA
Utbildningen för PA via ”synka”. Det finns introduktionsutbildning för PA, och en ordinarie
utbildning för PA. Den senare kostar 295 kronor.
Najwan har testat och tycker den är jättebra. Utbildningen är totalt 1 timme och man kan pausa
och gå tillbaka när man vill.
Malin har använt utbildningen som finns på Socialstyrelsens hemsida kring introduktion, den
är också mycket bra.
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- Tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans (S 2020:01)
Ett par timmar innan vårt möte var det presskonferens, men ingen av oss hade sett den. Vi
återkommer i frågan.
Regeringen har utsett Fredrik Malmberg att utreda frågor kring ”stärkt personlig assistans
utifrån tre punkter
- Stöd vid egenvårdsinsatser
- Behov av hjälp med tillsyn
- Föräldraansvar
Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och
tryggare sjukvårdande insatser - Regeringen.se
• Remiss SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent.
Inget nytt om detta.
https://www.regeringen.se/remisser/2020/03/remiss-av-sou-202001-oversyn-av-yrketpersonlig-assistent/

8. Nationella brukarundersökningen
o Diskutera hur man kan anpassa så att fler brukare ska svara
o Diskutera hur man kan påverka förändring av frågor och vilka
förändringar vi vill göra
Fått nedanstående svar av Anna Thomsson på SKR, markerat i rött.
1. Jag vet ju att det finns möjlighet att lägga till egna frågor – men finns det några exempel
på det just när det gäller personlig assistans som du sett?
Nu har jag tittat och det var inga som gick vidare med sina tilläggsfrågor förra åtet- några hade
förslag på frågor men valde bort dem när det kom till kritan. Mycket för att de var för svårt
formulerade eller liknande andra frågor
2. Ser också på er hemsida att tillgänglighetsanpassning går att köpa – vad är det rent
konkret som ingår och som en behöver köpa till extra?
Dels så kan man ju använda pekskärm eller touchknappar, det är ju uppläsning och bilder.
Pictogram är grund, men widgit är tillägg liksom tecken som stöd eller teckenspråk
3. Och har du hört någonting kring personlig assistans där en försökt anpassa för att få fler
att svara? I så fall vad har de gjort?
Vilka anpassningar önskas?
4. Hur man kan påverka förändring av frågor och vilka förändringar vi vill göra
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Frågorna togs fram i samråd med assistansföreträdare och chefer inom assistansen. Den
formella vägen för att påverka är via styrgruppen för tilläggsfinansieringen. Man kan dock ta
kontakt med Anna eller Mia Ledwith om man har förslag.
Bifogar också svaren från Fyrbodalsområdet när det gäller PA med anteckningarna.

9. Therese Bäckman (kl. 15.00 – 15.45)
Therese Bäckman, forskare och lärare vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet gästar
oss och föreläser och diskuterar de nya lagförslagen LSS och juridiken runt det, rättsäkerhet
etc.

10. Efter COVID-19
Hur vill vi ha våra möten, fysiskt, teams eller hybrid? Mer diskussion om detta vid nästa möte.

11. Övrigt
- Inspel från FoU-rum
En fråga som FoU-rum vill lyfta med till nätverket är; ”Hur ska vi tänka kring kompetens när
det gäller PA – de finns med i våra strategier för kompetens etc.”
Nätverket:
Läser gärna utkast på de nya strategierna
Tycker det är bra med grundläggande krav - gymnasieutbildning
Viktigt för att höja status på yrket
Ingen konflikt eller dilemma med krav på gymnasieutbildning och intentionen
med PA.
Viktigt med kompetens pga komplexa ärenden
- Utbildning/inspirationsdag för PA-chefer
Ett önskemål finns att anordna någon utbildning eller inspirationsdag för chefer personlig
assistans. Malin har vid tidigare tillfälle varit på en nationell utbildning, skickar länk. Kanske
kan vi anordna något i Västra Götaland? Maria K kollar med sina motsvarigheter i de andra
kommunalförbunden. Återkommer i frågan på nästa möte.

12. Nästa möte
2 september
-

FK deltar på PA-chefsmötet 2 september, 1 timme
Birgitta Cederberg från Rehabchefsnätverket deltar kl. 13.00 – 13.45

13. Övriga mötestider för 2021
23 november
Tider som gäller är 13.00 – 16.00
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Lokal ”DALSLAND” är bokad på Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla
Vi beslutar från gång till gång om vi ska träffas fysiskt och i så fall var eller om vi ses via
TEAMS.
Kallelse till samtliga möten är utskickade via Outlook.
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