
                            FoU-Socialtjänst Fyrbodal 

Nätverk, chefer för personliga assistenter 
 

1 
 

Mötesanteckningar nätverk: chefer för personliga assistenter, 23 

februari 2022  
 

 

Närvarande: 
Anna Arndt Karlsson, Sotenäs 

Anna-Lena Lihnell, Uddevalla 

Annika Hansson, Lysekil 

Ida Mattsson, Trollhättan 

Ingrid Svärd, Orust 

Linda Karlsson, Vänersborg 

Malin Karlsson, Åmål 

Ulrika Kvamme, Bengtsfors 

Britt-Marie Karlsson, Färgelanda 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

 
 

 

1. 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.  
 

 

• Föranmälda frågor 
 

- Ärenden från LSS – SFB (vid denna punkt deltog även kollegor till 

nätverksrepresentanterna) 

Fråga från Susanne Staläng Uddevalla  

 

 Hur jobbar ni med retroaktiv ersättning i de ärende som går från LSS-beslut 

till SFB? 

 Hur ser ert avtal med brukaren ut? 

 

Gruppen diskuterade frågan och hur den hanteras, gruppen beslutade också att ta upp denna 

fråga med FK när Linda Biltmark kommer i höst till nätverket. 

 

• Runda i gruppen  

Runda i gruppen kring vad som är aktuellt just nu, anteckningar noteras inte här. 

 
 

• Lista över identifierade diskussionsämnen 

Aktuella frågeställningar att diskutera som lyfts under tidigare möten: 

o Arbetsmiljölagen – brukarens självbestämmande  
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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  
 

 

2. Lista över representanter 
Listan över representanter bifogas anteckningarna. 

 
 

3. Samarbete med andra nätverk  
Inga aktuella frågor till andra nätverk i dagsläget. 

 

Bakgrund: 

De nätverk som anges i vår uppdragshandling att vi ska samverka med är:  

• Biståndschefsnätverket (Karin Engström) 

• Sjuksköterskechefsnätverket (Lis Palm) 

• Rehabchefsnätverket (Lis Palm) 

https://www.fyrbodal.se/natverk/natverk-valfardsutveckling/  

 

Har ni frågor som skulle vara intressanta att diskutera med nätverken 

Skicka in dem till maria.klamas@fyrbodal.se så kan vi bjuda in representanter från dessa 

nätverk vid senare tillfälle.  

 
 

4. Samarbete med Försäkringskassan  
Vår plan är att bjuda in FK en gång per år plus vid behov. Linda Biltmark från FK deltar på 

vårt nätverksmöte den 6 april kl. 13.00 

 

Tanken är att vi samlar på oss frågeställningar som vi vill diskutera med FK och delger dem 

dessa i god tid innan mötet på samma sätt som vi gjorde under 2021. Har ni frågeställningar 

som ni vill ta upp med FK skicka dessa senast 15 augusti till maria.klamas@fyrbodal.se så 

sammanställer hon dessa. 

 

Identifierade frågeställningar så långt: 

- Retroaktiv ersättning i de ärende som går från LSS-beslut till SFB 

- Räkningar, godman ska skriva på hur många timmar assistans som verkställts, 

rättssäkerhet?  

 
 

5. Digitalisering och välfärdsteknik 
 
 

• Inventering personalens kompetens välfärdsteknik 

https://www.fyrbodal.se/natverk/natverk-valfardsutveckling/
mailto:maria.klamas@fyrbodal.se
mailto:maria.klamas@fyrbodal.se
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Enkäten är utskickad till kommunerna, ni beslutar själva om det ska göras eller inte. Resultat 

skickas till mig för sammanställning enligt anvisningar. 

 

 

6. Genomgång resultat årliga enkäten 
 

Enkätsvaren bifogas anteckningarna. Vid nästa möte diskuterar vi resultaten, allt för att öka 

förutsättningarna för att nätverket ska vara så relevant som möjligt för deltagarna. Var och en 

funderar till nästa möte på vad vi kan göra. 
 

 

7. Omvärldsbevakning  
 

Nya PA-utbildningen 

Några har testat utbildningen och överlag tycker de som testat att det är en bra utbildning, 

kanske att den är för grundläggande för de som jobbat som PA ett tag. Behovet av 

kompetensutveckling hos PA är dock stort och de önskar sig mer utbildning för PA. 

 
 

8. Inspirationsdagar/utbildningar 
 

• Inspirationsdag PA-chefer 

Den kommer att genomföras 26 oktober inbjudan kommer inom kort. 

 

• Kommunikation och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

inom funktionshinderområdet 

Fullbokad. Kommunikation och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) inom 

funktionshinderområdet - Fyrbodals kommunalförbund 

 

• Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller 

psykopatiska drag 

Man kan delta antingen fysiskt eller digitalt, 22 september 2022. Rättshaveristiskt beteende 

och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag - Fyrbodals 

kommunalförbund 

 

 

• Chef och ledarskap 

I höst är det återigen möjligt att läsa 7.5 hp chef och ledarskap på Högskolan Väst, en 

uppdragsutbildning vi varit med att ta fram. Första gångerna gick den med fokus enbart på 

chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri men nu är den vidgad till att omfatta alla 

chefer inom socialtjänsten. Mer info och anmälan via länken Högskolan Väst - Chef- och 

ledarskap för chefer inom Vård- och omsorg och socialtjänst 7.5 hp (hv.se) 

 

 

https://www.fyrbodal.se/kurs/kommunikation-och-alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-inom-funktionshinderomradet/
https://www.fyrbodal.se/kurs/kommunikation-och-alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-inom-funktionshinderomradet/
https://www.fyrbodal.se/kurs/rattshaveristiskt-beteende-och-bemotande-av-personer-med-narcissistiska-eller-psykopatiska-drag/
https://www.fyrbodal.se/kurs/rattshaveristiskt-beteende-och-bemotande-av-personer-med-narcissistiska-eller-psykopatiska-drag/
https://www.fyrbodal.se/kurs/rattshaveristiskt-beteende-och-bemotande-av-personer-med-narcissistiska-eller-psykopatiska-drag/
https://www.hv.se/om-oss/organisation/centrumbildningar/forum-for-skola-och-valfard/motesplats-for-valfard/chef-och-ledarskap-for-chefer-inom-vard-och-omsorg-och-socialtjanst-7.5-hp/
https://www.hv.se/om-oss/organisation/centrumbildningar/forum-for-skola-och-valfard/motesplats-for-valfard/chef-och-ledarskap-for-chefer-inom-vard-och-omsorg-och-socialtjanst-7.5-hp/
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På planeringsstadiet 

- Utbildning på temat ”åldrande, demens och funktionsnedsättning” 

- Utbildning på temat ”kommunikation och AKK” 

- Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt 

missbruk 

Håll utkik på förbundets hemsida där fler kurser finns Kommande kurser - Fyrbodals 

kommunalförbund 

 

9. God och nära vård  
 

Bakgrund 

På kommunalförbundet finns Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära Vård, anställd på 

kommunalförbundet som ett stöd till kommunerna när det gäller omställningen. 

 

Kontakt kan alltid tas med Lidija Beljic om man vill veta mer om god och nära vård 

lidija.beljic@fyrbodal.se  

 

Nätverket önskar att Lidija besöker oss igen för att berätta mer om omställningen, då med fokus 

på den målgrupp som nätverket jobbar mot. Maria Klamas bokar in Lidija. 

 
 

10. På gång från statligt håll 
 

 

• Regeringsuppdrag kring ny funktionshinderstrategi. 

Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av 

funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031. Strategin innebär att 28 myndigheter får ett 

tydligt uppföljningsansvar och ska följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella 

målet inom sina respektive ansvarsområden. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska fungera 

som stöd till myndigheterna under strategins genomförande. Med strategin vill regeringen 

tydliggöra betydelsen av att varje sektor i samhället tar ansvar för sin del av 

funktionshinderspolitiken. Därför ska myndigheterna tydligare följa upp utvecklingen inom 

sina respektive områden. Ökad jämlikhet och delaktighet med ny 

funktionshindersstrategi - Regeringen.se 

 

• Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har 

en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 

Regeringen föreslås att det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om den funktionshindrade ska tas bort från lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS.  Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för 

personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn - 

Regeringen.se 

https://www.fyrbodal.se/kurser-konferenser/kommande-kurser/
https://www.fyrbodal.se/kurser-konferenser/kommande-kurser/
mailto:lidija.beljic@fyrbodal.se
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/okad-jamlikhet-och-delaktighet-med-ny-funktionshindersstrategi/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/okad-jamlikhet-och-delaktighet-med-ny-funktionshindersstrategi/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/starkt-ratt-till-personlig-assistans--grundlaggande-behov-for-personer-som-har-en-psykisk-funktionsnedsattning-och-okad-rattssakerhet-for-barn/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/starkt-ratt-till-personlig-assistans--grundlaggande-behov-for-personer-som-har-en-psykisk-funktionsnedsattning-och-okad-rattssakerhet-for-barn/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/starkt-ratt-till-personlig-assistans--grundlaggande-behov-for-personer-som-har-en-psykisk-funktionsnedsattning-och-okad-rattssakerhet-for-barn/
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• Regeringsuppdrag daglig verksamhet enligt LSS 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för utformningen av daglig 

verksamhet för de personer som står längst från arbetsmarknaden. Målgruppen är personal 

som arbetar inom daglig verksamhet. Uppdraget slutredovisas 30 juni 2024.  

  

• Nationellt uppdrag kring kompetenscentrum Autism och IF.  

 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nationellt 

kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism. 

Socialstyrelsen ska föreslå vilken myndighet ett nationellt kompetenscentrum kan inrättas och 

hur verksamheten kan organiseras. Om behoven bättre kan tillgodoses på något annat sätt får 

Socialstyrelsen föreslå andra alternativa lösningar än att inrätta ett nationellt 

kompetenscentrum. Utgångspunkt är att: 

• utveckla och samla kunskap om företrädesvis intellektuell funktionsnedsättning och 

autism, 

• utveckla kompetensen i fortbildningsinsatser för ledning och personal inom områden 

som har särskild betydelse för likvärdig och god kvalitet i LSS-boende, 

• ställa samman utvärderingar och forskningsresultat och 

• kommunicera med verksamma i LSS-boenden. 

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022. 

Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet och Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys. Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för frågor om 

intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS - Regeringen.se 

 

 

FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE – ATT BEVAKA 

• Utredning – statligt huvudmannaskap för personlig assistans 

Regeringen har tillsatt särskild utredare att göra översyn av huvudmannaskap för personlig 

assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap.  

Utredaren ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. 

Utredaren ska analysera hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas med en ändamålsenlig 

reglering och som långsiktigt ger stabila förutsättningar för god kvalitet, kontroll, uppföljning 

och rättssäkerhet. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ett förändrat 

huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt 

huvudmannaskap. Men också undersöka vilka förändringar som behöver göras i lagstiftningen 

för att ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Utredaren ska även lämna förslag 

om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans kan 

genomföras.  Utgångspunkten är att de som idag har beslut om PA enligt LSS ska behålla sin 

rätt i ett statligt huvudmannaskap.  

Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw utses som särskild utredare. Uppdraget ska 

redovisas den 23 mars 2023 

 

Han har även varit särskild utredare i utredningen om Översyn av yrket personlig assistans 

(SOU 2020:1). 

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans - Regeringen.se 

 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-om-nationellt-kompetenscentrum-for-fragor-om-intellektuell-funktionsnedsattning-och-autism-inom-lss/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-om-nationellt-kompetenscentrum-for-fragor-om-intellektuell-funktionsnedsattning-och-autism-inom-lss/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/09/dir.-202176/
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• Uppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättning 
Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete genom att ta fram 

kunskapsstöd. Handläggare ska få vägledning och stöd i arbetet med att dokumentera behov 

och göra bedömningen av behov mer begriplig för den enskilde. Syftet med kunskapsstödet är 

att ta fram rutiner för verksamheten som bygger på bästa möjliga kunskap och erfarenheter och 

kan bidra till att myndigheters bedömningar och beslut blir mer transparanta och begripliga för 

den enskilde. 

 

Uppdraget ska utföras i samverkan med Socialstyrelsen. SKR och 

funktionshinderorganisationer ska hållas informerade under arbetets gång. Uppdraget ska 

redovisas senast 30 juni 2022. 

 

Uppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättningen (regeringen.se) 

 

Detta uppdrag skulle vi vilja att FK berättar mer om när de gästar oss i september – Maria 

Klamas kollar detta med Linda Biltmark. 
 

11. Övriga frågor 
- Annika Hansson, Lysekil 

Diskussion kring nytt verksamhetssystem och dokumentation. 
 

12. Nästa möte 
 

24 maj kl. 11.00 – 16.00 i Vänersborg på kommunhuset – Linda har bokat lokal. Vi äter 

gemensam lunch som var och en bekostar själva. 

 

Linda möter upp oss i receptionen i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29. Anmäl 

eventuella allergier till maria.klamas@fyrbodal.se senast 10 maj så vi kan beställa fika som 

funkar för alla.  

 

Vad ska vi ha på agendan? 

Vi lyfter med oss de diskussionsfrågor vi har nedtecknat ovan, plus ytterligare punkter som 

framkom vid kommunrundan. Vi ser också till att ha gott om luft i mötespunkterna så att 

tillfälle ges för dialog och diskussion utifrån vad som är aktuellt och relevant just då. 

 

 

Årets övriga möten 
6 september digitalt kl. 13.00 – 16.00 

22 november digitalt kl. 13.00 – 16.00 

 

Samtliga mötestider för 2022 är utskickade via Outlook. 

 

Nätverket har beslutat att en gång per år ses fysiskt och att vi då utökar mötestiden till 11.00 – 

16.00 och äter gemensam lunch (som var och en bekostar själva). På det fysiska mötet ska 

mycket tid läggas på kollegiala diskussioner, det kommer inte att finnas möjlighet att delta 

digitalt på den fysiska träffen.  

https://www.regeringen.se/4ab002/globalassets/episerver-forms/anmalningsformular-till-presstraffar/uppdrag-om-kunskapsstod--gallande-assistansersattningen.pdf
mailto:maria.klamas@fyrbodal.se

