
 

  

Minnesanteckning Socialchefsnätverk           

Tid: Fredag den 9 september 

Plats: Digitalt via Teams 

Deltagare: Lisbeth Olsson, nätverkets ordförande, Sotenäs, Jane Johansson, 

nätverkets vice ordförande Trollhättan, Johanna Eklöf, Munkedal, Eva 

Andersson, Lysekil, Robert Rydqvist, Trollhättan, Tone Brage, Tanum, 

Karin Hallberg, Vänersborg, Roger Granat, Uddevalla (endast punkt 3), 

Helena Wretman, Åmål, Tanja Mattsson, Bengtsfors och Mellerud. 

Från Fyrbodals kommunalförbund: Maria Klamas, Lis Palm, Lidija Beljic och Karin 

Engström. 

 

Medverkande gäster: punkt 6, Line Legén, Utredare, Socialförvaltningen. Lysekil 

                      Punkt 9, Karl Fors, VästKom, samt modellkommunsföreträdare Tobias 

Leverin, Grästorp, Ulrika Olsson, Uddevalla samt Lena Dahlberg, Borås 

                      Punkt 10, Karl Fors, VästKom, Rosanna Björklund, Västkom, Emma 

Övelius, Lumell samt Alexander Fastberg, Lumell 

 Punkt 15, Elisabeth Hansson, Strateg och processledare fullföljda studier, 

 Fyrbodals kommunalförbund 

DAGORDNING 

1) Inledning 

Lisbeth Olsson, Sotenäs, och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

 

2) Föregående mötes minnesanteckningar  

Lisbeth Olsson, Sotenäs 

Anteckningarna från föregående möte gås igenom. 

 

Beslut: Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna 

 

3) Uppföljning och avstämning av process kring MiniMaria -uppstart av 

verksamhet och budgetutrymme 

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund, Roger Granat, Uddevalla 



 
 
 

Återrapportering av arbete kring verksamhetsuppstart. Information från 

styrgruppsrepresentanterna. Trots kostnadsbesparande förslag och redan beslutade 

åtgärder uppnås ej budgetbalans i den kommunala finansieringen. Frågan gäller om 

man är beredd att tillskjuta ytterligare medel samt hur man ska förhålla sig till 

verksamhetens utförande i de kommuner där man ej lyckats finna lokaler (Sotenäs, 

Vänersborg och Lysekil). Socialchefsnätverket önskar en mer pragmatisk hållning i 

utformning av verksamheten så att verksamhetslokaler etc. utformas utefter de 

ekonomiska förutsättningar som råder (t.ex. att utföra Minimaria i redan befintlig 

verksamhet), med anledning av att det de kommande åren bedöms bli ett tufft 

ekonomiskt läge för kommunerna.  Ställningstagande kring fortsatt hantering 

utmynnar i att man vill samtala mer på djupet kring detta och även beredas 

möjlighet att förankra frågan politiskt om ytterligare ekonomiskt tillskott och 

förändrade utbudspunkter. Detta sker vid kommande planeringsdagar 13-14/10. Inga 

beslut fattas i ärendet idag. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen, ytterligare beslut och 

diskussioner vid kommande möte den 13-14/10. 

 

 

 

4) Information om äldreomsorgslagen 

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund  

Lis informerar om senaste nytt från SKR och socialstyrelsen angående förslaget till 

ny äldreomsorgslag, som är ute på remiss nu. Dals-Ed, Mellerud och Uddevalla är 

remisskommuner. Förslaget berör både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vissa 

lagändringar föreslås i både SoL och HSL. Förslaget handlar om ökad uppföljning 

av kvalitet och en tydligare beskrivning av medicinskt ansvar i kommunen. Den 

medicinska delen gäller alla åldrar med den socialdelen gäller äldreomsorg ( ffa 

säbo och hemtjänst). En utpekad person ska vara huvudmannens medicinskt 

ansvarig och den ska ha motsvarande person på regionsidan som är medicinskt 

ansvarig mot kommunal primärvård. På verksamhetsnivå ska medicinsk kompetens 

finnas för kvalitetsuppföljning inom sjukvård och rehabilitering. En nationell 

ordning för kvalitetsuppföljning föreslås, som ska ha förordningarna som stöd för 

uppföljning. Frågan är om det inte redan finns tillräckligt med förordningar och 

lagkrav kring systematisk uppföljning av kvalitet. 

 

 

 

 



 
 
 

bilder socchef 9 sep 

2022.pptx
 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

 

 

5) Delredovisning nära vård 

Lis Palm, Lidija Beljic Fyrbodals kommunalförbund  

I bifogat bildspel finns exempel på olika satsningar som kommunerna gör i år inom 

de olika delarna i överenskommelsen om god och nära vård. Kommunernas 

gemsamma utvecklingsresurs, Lidija, ger olika former av uppskattat stöd till 

kommunerna. Lidija.beljic@fyrbodal.se  Uppdraget tar slut i februari 2023 och inför 

nästa år arbete med kommungemensamma frågor kan en eventuell förlängning och 

justering av uppdraget göras. Även den kommungemensamma satsningen på VFU 

samordning tar slut till nyår och kan förlängas och utvecklas. Kommunerna i länet 

har också ett länsgemensamt utvecklingsstöd på VästKom i omställningsfrågor 

inklusive revidering av hälso- och sjukvårsavtalet. Mer underlag om dessa uppdrag 

2023, på nästa socialchefsmöte. 

Lis Palm skickar in en redogörelser om utmaningar och hinder i omställningsarbetet 

till Socialstyrelsen den 30 september. Socialcheferna får en kopia. Detta kommer att 

vara ett underlag för förhandlingar om nästa års stadsbidrag. 

 

Presentation nära 

vård 9 sept.pptx
 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

 

 

6) Organisering av delregional vårdsamverkan 

Line Legén, utredare Lysekils kommun 

Information och dialog kring det uppdrag att genomföra översyn och förslag till 

förändrad struktur för styrning av delregional vårdsamverkan som genomförs på 

uppdrag av det delregionala politiska samrådet. Behov av tydliggörande avseende 

inriktning och uppföljning (från det delregionala politiska samrådet) och beslut om 

utförande (styrgruppen) har framkommit i samtliga dialoger som genomförts i 

kartläggningen. Målet är att framarbeta en bättre struktur och tydligare inriktning för 

mailto:Lidija.beljic@fyrbodal.se


 
 
 

delregional vårdsamverkan. Förslaget utmynnar i en organisationsstruktur likt den i 

södra älvsborg.  Detta planeras att processas med berörda politiker i det delregionala 

politiska samrådet och socialnämndsordförandena genom workshop den 23/9. 

Synpunkter kan mailas till kommunernas utredare line.legen@lysekil.se 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

Uppdrag 

delregionalt politiskt samråd Fyrbodal 2022-05-11.ppt
 

 

7) Uppföljning / avstämning pågående beslutsprocesser 

Karin Engström och Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund 

Kort avstämning och möjlighet att utbyta information kring förestående 

beslutsprocesser. Vad som är känt vid mötet förväntas samtliga fyrbodalskommuner 

ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsavtal samt färdplan nära vård. VästKom och 

VGR har fortsatt jurister som ser över tolkning av skeendena om inte alla 49 

kommuner ställer sig bakom avtalet. 

 

Lis har sammanställt pågående remisshantering för delregionens kommuner. 

Kommunalförbundet fortsätter att bevaka och föra samman remisskommuner för 

erfarenhets- och inforamtionsutbyte. 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

                                      

                                                                                
                                

                                                                                             
                                                               

                                                                                           
                                                                 

                                                                                                
                                                                      

                                                                                  
                                                                                      
        



 
 
 

 

 

 

8) Önskemål och upplägg för socialchefsnätverkets möte 13-14/10 

Lisbeth Olsson, Sotenäs, och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

Önskemål om punkter för fördjupad diskussion i samband med planeringsdagar den 

13-14/10 kan mailas till socialstrateg. Det som kommit fram hittills är 

bemannings/kompetensutmaningen, möjlighet att nätverka med kommuner utanför 

länet samt fördjupade diskussioner gällande Minimaria. Mer diskussioner och 

erfarenhetsutbyte kring vad förvaltningarna kan avstå att vara utförare av. 

 

I övrigt önskar nätverket att planeringsdagarna sker inom nära geografiskt avstånd 

för att möjliggöra ökat deltagande. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

 

 

9) VästKoms digitaliseringsstrateg tillsammans med länets tre Modellkommuner– 

exempel på digitaliseringsarbete i länet 

Karl Fors, VästKom, samt modellkommunsföreträdare Tobias Leverin, Grästorp, 

LenaDahlberg, Borås samt Ulrika Olsson, Uddevalla. 

 

VästKoms digitaliseringsstrateg tillsammans med SKRs tre Modellkommuner i 

länet ger en nulägesbild av vilka initiativ och utvecklingsprojekt som pågår i 

kommuner och kommunalförbunden med fokus på digitalisering. Kan kommunerna 

lära och inspireras av varandra? Syftet är att lyfta och synliggöra vilka tillgängliga 

resultat som den nationella satsningen gett och hur det fortsatt finns tillgängligt för 

oss även efter projekttidens slut. Man har gjort översyn av initiativ som genomförts 

eller pågår på kommunalförbunden och/eller i kommunerna med koppling till 

Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 

fokus 2020-2022 eller liknande satsningar. Tanken är att ge en bredare blick för vad 

som sker och har skett inom länets kommuner och kommunalförbund och bidra till 

spridning av dessa initiativ och arbeten så att verksamheter lär av varandra i länets 

kommuner. Lokalt spridningsarbete och ”sno och glo” som arbetsmetod omnämns 

som sätt att ta tillvara på kunskap, samt att även våga dela med sig av mindre 

lyckade processer som kan ge kunskap om vad som inte fungerar eller behöver 

hanteras. Som goda exempel inom fyrbodal pratas om t.ex teknikundersköterskor 

och digitaliseringssköterskor, med särskilt uppdrag att bistå organisation och 



 
 
 

kollegor att använda digital teknik i vård och omsorg. Andra kommuner har stärkt 

upp genom digitaliseringsstrateger eller ökat bemanningen av systemförvaltare. 

Mer information i infogat bildspel. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

10)  Statusuppdatering och dialog kring samverkansavtal digitala hjälpmedel, 

Karl Fors, VästKom, Rosana Björklund, Västkom, Emma Övelius, Lumell samt 

Alexander Fastberg, Lumell 

 

Redogöresle för vart projektet befinner sig gällande samverkansavtal digitala 

hjälpmedel samt vad som ska göras inom kort. Infogar bildspel nedan, som 

nätverket också tagit del av inför mötet. 

 

 

20220909 

Socialchefsnätverk.pptx
 

 

Sammanfattning av vad som nu behöver göras i kommuner som önskar ansluta: 

 

• Meddela projektet status för er beslutsprocess (via kommunalförbundet, mail till 

karin.engstrom@fyrbodal.se) senast 30/9 

• Fatta beslut avseende samverkansavtalet  

• Kommunalförbundet meddelar projektet vilka kommuner som fattat beslut eller 

avser att fatta beslut inom kort 

• Kommuninternt (kommun gör själv) - Anmäl takvolymer till höstens 

upphandlingar senast 7 oktober länk 

• Kommuninternt (kommun gör själv) - Anmäl kontaktperson och 

fakturauppgifter länk 

• Nominera personer till önskade grupperingar 

 

Kommunalförbundet samordnar nomineringsprocess för att utse en delregional 

person till Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst. Nominering görs 

genom Beredningsgrupp VGK. 

 

Sammanfattande informationen från projektgruppen kommer att gå ut i ett särskilt 

mail till socialchefsnätverket.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjDKYYxcS0yqsMPWLfu2KPiWJNrQyhRGrjl4PHSUxRNUQUtPNTY0TkdIT0lYQUZZV0NNWEg5TkUxVC4u
https://forms.office.com/r/GXHCQybwaC


 
 
 

Övergripande information finns också att läsa i nyhetsbrevet på vardsamverkan.se 

 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

 

11) Erfarenheter av tillämpning av samverkansavtal för korttidsplatser,  

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

Kort uppföljning kring samverkansavtalet gällande korttidsplatser. Syfte att 

diskutera i vilken omfattning avtalet har tillämpats, om det uppfattas vara 

ändamålsenligt och om det finns behov av justeringar?  

 

Flera kommuner har sålt platser. En uppfattning är att samarbetet fungerat väl 

mellan kommunerna. I något fall har såld plats blivit längre än vad man först 

förväntade sig. Vid flera tillfällen har planering påbörjats för att köpa plats, men 

situationen har löst sig på hemmaplan och köp av plats har således kunnat undvikas. 

Samstämmigt framförs att man önskar ha kvar avtalet och att det ger en trygghet att 

det finns. Uppföljning sker under våren inför förlängning. 

Informationen återrapporteras till vårdsamverkans veckomöten. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

 

12) Ställningstagande till förlängning av tjänst Utvecklingsledare funktionshinder 

och socialpsykiatri 

Lis Palm och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund  

Frågan gäller förlängning av tjänst utvecklingsledare funktionshinder och 

socialpsykiatri, med 50 % i två år under 2023 och 2024. Uppdraget är att fortsatt 

jobba med relevanta nätverk inom funktionshindersomsorgen och socialpsykiatrin 

och tillse kommunernas behov av samordning och utbyte i frågor gällande 

kompetensutveckling, titulatur, utbildning, samordning av frågor mellan stat och 

kommun, systematisk uppföljning med mera. 

 

Socialchefer har stämt av i sina förvaltningar och uttrycker att uppdraget ska 

förlängas då arbetat är uppskattat och gör nytta för verksamheternas utveckling. I 

utskickat underlag saknas ekonomisk redogörelse över kostnader. Detta önskar man 

ska bifogas till minnesanteckningarna. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket besluta förlänga finansiering av utvecklingsledare för 

funktionshinder och socialpsykiatri, med 50 % omfattning för tiden 2023 och 2024. 



 
 
 

Redogörelse av kostnader ska tillföras minnesanteckningarna och infogas nedan i 

uppdragsbeskrivningen. 

 

underlag beslut 

Utvecklingsledare funktionshinder och socialpsykiatri 50.docx
 

 

 

 

13) BOJ och IOP 

Lisbeth Olsson, Sotenäs 

Förfrågan till nätverket om erfarenheter av IOP med BOJ och var övriga kommuner 

står i detta. Några kommuner har fått förfrågan om att ingå i IOP med BOJ, någon 

har redan IOP upprättat. Den samlade erfarenheten är att det utifrån kommunala 

perspektiv inte innebär någon större förändring utifrån att man redan tidigare hade 

ett väl upparbetat samarbete med BOJ inom ramen för föreningssamverkan och 

föreningsstöd. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

 

14) Kollegial dialog och aktuella frågor,  

Samtliga 

Återkoppling kring pågående processer samt möjlighet att lyfta in frågor för 

diskussion och erfarenhetsutbyte. 

 

 

Från förbundet informeras att initiativ tagits till ett SAS-nätverk. Uppstartsmöte sker 

den 4/10. Deltagare från Strömstad, Tanum, Sotenäs, Uddevalla, Trollhättan, 

Vänersborg, Mellerud/Bengtsfors är anmälda. Finns funktionen i fler kommuner är 

man välkommen att kontakta Lis Palm för att få mer information och anmäla sig till 

uppstartsmötet. 

 

Diskussion om arbete på organisatorisk nivå för att se över vad man kan göra för att 

styra om från biståndsbedömda beslutade insatser till andra alternativ, och hur 

arbeta mer främja och förebyggande. Fortsatta diskussioner kommer att ske med 

socialchefsnätverket vid planeringsdagar i oktober. Nätverket vill också att 

biståndschefsnätverket diskuterar frågan. 

 



 
 
 

Situationen kring budgetläge och kostnadsökningar diskuteras. Besked om kraftigt 

höjt prisbasbelopp kommer öka kostnaderna för försörjningsstöd. Fördyrade inköp, 

ökande livsmedelspriser, drivmedelspriser, uppvärmningskostnader etc försämrar 

förvaltningarnas budgetutrymme. 

 

 

Kort presentation av kommunalförbundets nytillsatt processledare suicidprevention 

Jolin Sewén, som kommer ge stöd till kommunerna i handlingsplan 

suicidprevention. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen 

 

15) Strategi och insatser för fullföljda studier 

Elisabeth Hansson, Strateg och processledare fullföljda studier, 

Fyrbodals Kommunalförbund 

Workshop med utgångspunkt i regionens Kraftsamling Fullföljda studier Fullföljda 

studier Fullföljda studier - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) och arbete inom 

området i Fyrbodal för att utveckla en kunskapsnod gällande detta. Syftet med 

workshopen är att fånga strategiska utvecklingsområden och inhämta 

socialchefsperspektiv på utvecklingsinsatser som möjliggör ökad måluppfyllelse 

kring fullföljda studier för barn och unga. Processledarna kommer besöka 

kommunerna för att på liknande sätt hämta inspiration till insatser och satsningar. 

Bland synpunkter som förs fram betonas vikten av att riktlinjer för samverkan är 

nödvändigt för att komma ifrån ad hoc lösningar. Viktigt att jobba så att 

ansvarsgränser mellan huvudmännen ger tydlighet och inte hinder i samverkan. 

Fokus på insatser för ökad skolnärvaro med tidigt stöd riktat till föräldrar. Likaså 

betonas vikten av insatser så att föräldrar har arbete eller sysselsättning då det blir 

modell för barnen att ha stabila rutiner där skolgång måndag till fredag är normen. 

 

 

 

Presentation 

Kraftsamling, Kunskapsnod, Strategi nätverk Socialchefer 220909.pdf
 

 
 

 

 Anteckningar förda av Karin Engström, socialstrateg 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/fullfoljda-studier/?vgrform=1


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


