
 

  

 

Minnesanteckning Socialchefsnätverk           

Tid: Fredag den 8 april, kl. 09:00-12:00 

Plats: Digitalt möte via Teams 

Medverkande: Lisbeth Olsson, nätverkets ordförande socialchef Sotenäs, Sirene 

Johansson, Tanum, Johanna Eklöf, Munkedal, Lena Gartman, Orust, Jane 

Johansson, Trollhättan, Robert Rydqvist, Trollhättan, Johan Lundh, 

Färgelanda, Tanja Mattsson, Mellerud och Bengtsfors, Helena Wretman, 

Åmål och Carina Fors, chef för hemsjukvården i Dals-Ed (ersättare för 

Tommy Almström).  

Från Fyrbodals kommunalförbund, Karin Engström, Lis Palm och Maria Klamas 

Punkt 3 från VGR /HSNN tjänsteperson Ulrika Söderlund samt Kerstin Windemo, 

sektionscchef socialtjänste, Uddevalla, Susan Gren, TF IFO-chef i Dals-

Ed. 

 

DAGORDNING 

1) Inledning 

Lisbeth Olsson, Sotenäs, och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

 

2) Föregående mötes minnesanteckningar  

Lisbeth Olsson, Sotenäs 

Anteckningarna infogas nedan 

MA 

Socialchefsnätverk 220304.docx
 

Beslut: Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna 

 

 

3) Uppföljning och avstämning av process kring MiniMaria Fyrbodal – 

verksamhetsbeskrivning / uppstart av verksamhet,  

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund och Ulrika Söderlund, HSNN 



 
 
 

Återrapportering av arbete kring verksamhetsuppstart och ställningstagande till 

verksamhetsbeskrivning som framarbetats utefter verksamhetskoncept samt de olika 

utredningar som tidigare genomförts kring behov och inriktning av verksamhet 

MiniMaria Fyrbodal. Denna kan sedan ligga till grund för den 

vårdöverenskommelse som HSNN ger till den verksamhet som ska utföra regionens 

del av MiniMaria. Frågan om utrymmet för utförande av förebyggande insatser och 

arbete diskuteras, lokala behov får avgöra hur man prioriterar/disponerar resurser 

inom verksamheten då insatserna och utbudet i övrig missbruks-och 

familjebehandling ser olika ut i de olika kommunerna. 

 

HSNN föreslår att de tillsätter och finansierar en projektledare för att genomdriva 

uppstartsarbetet. Projektledarens uppdrag blir att säkerställa att verksamhetsuppstart 

sker med fokus på att det som ska skapas är en gemensamt driven integrerad 

verksamhet och att planeringsarbete ska ske tillsammans med mål om att beslut 

fattas samstämmigt. 

 

Socialstrateg återkopplar från projektgrupp/arbetsgrupp med kommunala 

representanter och representant från Regionhälsan. Lokalfrågan och hur lokal 

närvaro ska ske har varit föremål för diskussioner då regionshälsan inte vill bedriva 

verksamhet i husbil enligt tidigare plan. Socialchefsnätverket diskuterar frågan och 

landar i att huvudsaken är att det finns lokal närvaro i samtliga kommuner och att 

husbilen i sig inte är ett egenvärde utan ett sätt att säkerställa lokal närvaro. Kan 

lokal närvaro erbjudas i alla kommuner på annat sätt är det en möjlighet som 

socialchefsnätverket ställer sig bakom. Regionhälsans företrädare har inventerat 

möjlighet till att MiniMaria bedrivs i ungdomsmottagningarna lokaler och det är 

möjligt i Munkedal, Strömstad och Orust. I Tanum, Uddevalla, Vänersborg och 

Trollhättan finns kommunala lokaler för ändamålet. I Lysekil, Sotenäs och i 

Dalslandskommunerna finns ej möjlighet att ansluta till ungdomsmottagningarnas 

lokaler. Frågan ställs till dessa kommuner om de har lokal som kan användas för 

ändamålet. För att besvara frågan önskar socialchefsnätverket en kravspecifikation 

över lokalernas beskaffenhet. Socialstrateg förmedlar detta till regionhälsa och 

återkopplar till berörda socialchefer. 

 

Frågan om avtalskonstruktion lyfts igen då VGR önskar besked på om det är 

Uddevalla eller Trollhättan som blir huvudkommun i avtalen och således 

värdkommun för övriga kommuner (övriga kommuner ansluter genom hängavtal 

enligt tidigare presenterad modell). Roger Granat och Robert Rydquist får samtala 

vidare om frågan och återkomma med besked. 

 



 
 
 

Beslut: Socialchefsnätverket beslutar ställa sig bakom förslag till 

verksamhetsbeskrivning, justeringar får göras inom styrgrupp. Socialchefsnätverket 

ställer sig bakom HSNNs förslag om att de utser, och finansierar, en projektledare 

som ansvarar för att driva uppstartarbetet framåt och verka för samsyn mellan 

parterna. 

 

Mini-Maria 

Fyrbodal - Verksamhetsbeskrivning version 3.docx
 

 

 

4) Dialog – flyktingmottagande och kriget i Ukrainas påverkan på socialtjänsten 

Lisbeth Olsson, Sotenäs 

Diskussion och utbyte av kommunvisa erfarenheter. Det kan konstateras att 

mottagandet är ojämn fördelat och ser mycket olika ut i fyrbodalskommunerna. 

Några kommuner, främst Lysekil och Uddevalla, har tagit emot många flyktingar, 

och flera kommuner har iordningställt evakuerings/akutboenden men nu fått besked 

om att de inte kommer att ta emot några Ukrainska flyktingar. Många kommuner 

uppger att privatmottagande skett och att överblicken är svår att få pga detta. Vikten 

av att flyktingarna registrerar sig hos migrationsverket lyfts.  Svårigheter som lyfts 

är t.ex. den lokala tillgängligheten till myndighetsservice, t.ex. önskas att 

skatteverket åker ut till kommuner där många mottagna finns. Kötider för att komma 

intill migrationsverket har förekommit. Det uppfattas vara svårigheter i samverkan 

och kommunikation mellan migrationsverket och länsstyrelsen. Det är oklart om och 

hur migrationsverket ersätter kommuner som erbjudit lägenhetsboende istället för 

evakueringsboende till de som ej är anvisade. VästKom och VGR har framarbetat 

överenskommelse gällande hälso- och sjukvård till personer som är asylsökande 

eller vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, denna kommer spridas inom kort. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

5) Presentation av förslag till uppdragsbeskrivning komptensresurs 

suicidprevention samt beslut kring hantering av länsgemensamma medel 2022 

för handlingsplan suicidprevention 

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

Redovisning och diskussion kring uppdragshandling för gemensam kunskaps- och 

kompetensresurs för suicidprevention. Denna kan finansieras genom de ca 2,3 

miljoner kronor av tidigare års insatser för handlingsplan suicidprevention som ej 



 
 
 

förbrukats. Socialstrateg uppdras att gå vidare med formalia kring uppdraget via 

förbundsdirektionens arbetsutskott. 

 

Dialog med nätverket om hur årets länsgemensamma medel inom överenskommelse 

psykisk hälsa med inriktning handlingsplan suicidprevention ska hanteras. Medlen 

uppgår till ca 1,6 miljoner kronor och finns för förbundet att rekvirera från 

VästKom. Socialchefsnätverket önskar samma förfarande som för föregående år, 

dvs att förbundets rekvirerar medlen och att kommunerna rekvirerar medel från 

förbundet utefter hur de nyttjat medlen. Medlen kan bl.a. användas för att bekosta 

insatser som processledare arrangerar.  

 

Beslut: Socialchefsnätverket ställer sig bakom uppdraget till delregional 

processledare suicidprevention och att med oförbrukade medel inom handlingsplan 

psykisk hälsa med inriktning handlingsplan suicidprevention bekosta denna en 

gemensam processledare som bistår kommunerna i sitt lokala framtagande och 

implementering av handlingsplan suicidprevention. Socialstrateg uppdras att jobba 

vidare för att verkställa satsningen. 

 

Socialchefsnätverket uppdrar vidare åt förbundet att rekvirera årets medel för 

handlingsplan suicidprevention från VästKom och att kommunerna därefter mot 

redovisning av åtgärder och insatser kan rekvirera dessa medel från förbundet.  

 

uppdrag 

processtödjare suicidprevention.docx
 

 

6) Återkoppling och dialog – gemensam strategi för att hantera utskrivningsklara 

patienter sommar 2022 

Lisbeth Olsson, Sotenäs och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

Nulägesbeskrivning kring gemensamt arbete med NU-sjukvården avseende 

planering för utskrivningsklara patienter sommar 2022. Regelbundet 

samverkansmöte gällande utskrivningsklara patienter kommer ske måndagar kl 

16:30, viktigt att bemanna med adekvata funktioner utifrån de frågeställningar som 

måste lösas ut i detta forum. 

 

Redogörelse kring inventering av samverkansavtal kring utbyte av korttidsplatser. 

Det framkommer att Tanum-Strömstad har ett samverkansavtal och att 

Dalslandskommunerna har ett samverkansavtal. I övrigt saknas avtal för resterande 

kommuner. Det uppdras åt socialstrateg att arbeta fram ett avtalsförslag. Diskussion 



 
 
 

kring om avtal ska upprättas i geografiska kluster (Tex trestadskommunerna i ett 

avtal och SML-kommunerna i ett avtal). I möjligaste mån önskar man för patienter 

och anhörigas skull tillämpa närhetsprincipen. Ett gemensamt avtal som möjliggör 

utbyte och samverkan mellan alla kommuner förordas även om praktiserande blir att 

främst samverka med närliggande kommuner. Viktigt att avtala om att säljande 

kommun har veta att avgöra / bedöms om det är möjligt att sälja en plats. 

Förslagsvis kan man också reglera att köpande kommun åtar sig att bära säljande 

kommuns ev. extra kostnader, t.ex om upplåtande av korttidsplats medför att 

säljande kommun själv får betaldagar. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket beslutar uppdra åt socialstrateg att framarbeta förslag 

på samverkansavtal för utbyte av korttidsplatser för att verkställa hemgång av 

utskrivningsklara patienter från slutenvården 

 

 

 

7) Liggande transporter  

Sirene Johansson, Tanum, adjungerad i projektgrupp 

 

Information kring avtalsförnyelse i december 2022 för avtal om liggande 

transporter. Det som avses är utförande av transporter mellan kommunala adresser 

för patienter i livets slutskede. Nuvarande avtal finns att läsa på följande länk: 
Riktlinje om liggande transporter, gällande patienter som vårdas i livets slut - VästKom (vastkom.se) 
 

Sirene Johansson kommer att delta i mötet i maj. Ingen ersättare efter Sirenes utses 

då man ej ser behov därav. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

 

8) Återkoppling från styrgrupp psykisk hälsa 

Johan Lundh, Färgelanda 

Återrapportering från styrgruppsmöte 2022-03-24 och dialog med delregional 

representant. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

9) Modell för inventering av lokala behov av kunskap 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

https://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/valfardsutveckling/valfardsutveckling/riktlinjeomliggandetransportergallandepatientersomvardasilivetsslut.5.3199db1750757e303a673e.html


 
 
 

Information om det nationella test som ska genomföras att implementera modell för 

inventera lokala behov av kunskap, som Fyrbodal varit med att utveckla gemensamt 

med SKR och socialstyrelsen. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

Nationellt test 

inventering lokala behov av kunskap.pptx
 

 

10) Planering inför socialchefsnätverk den 20/5 samt tankar om socialchefsdagar  

Lisbeth Olsson, Sotenäs 

Ambitionen är att genomföra en heldag med dialog och framtidsspaning vid 

nästkommande socialchefsmöte den 20/5. Socialchefsnätverket ser positivt på 

möjlighet att ses fysiskt den 20/5 och efter avslutat möte genomföra någon form av 

gemensam aktivitet. Ordförande och socialstrateg planerar vidare. 

 

Önskemål om gemensam aktivitet i samband med socialchefsdagar diskuteras. Dock 

verkar många åka på årets socialchefsdagar gemensamt med ledningsgrupp och 

liknande vilket försvårar gemensam social aktivitet för socialchefsnätverket. För att 

ändå samlas beslutas om att förlänga socialchefsmötet i oktober till ett lunch-till-

lunch-möte 13-14/10. Socialstrateg skickar uppdaterad kallelse. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

 

11) Kollegial dialog – aktuella och frågor 

Samtliga 

Öppet för frågor och information 

 

HOS-avtal och Färdplan – 

Socialstrateg kommer sända underlag till socialcheferna i eftermiddag gällande att 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion 2021-03-31 beslutat, att i enlighet med 

VästKoms rekommendation, rekommendera kommunerna att ställa sig 

bakomfärdplan för nära vård samt att godkänna förslag till reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal. I utskicket kommer instruktion framgå för insamling av svaren via 

förbundet, som översänder besluten till VGRs regionstyrelse. Beslut senast inom 

oktober månad. För att samtala om implementeringsarbete finns möjlighet för 



 
 
 

VästKoms processledare Malin Swärd att medverka vid näsa socialchefsmöte den 

20/5. 

 

 

Remiss omarbetat samverkansavtals för familjecentraler- 

Samverkansavtal som styr samverkansformer för familjecentralerna är under 

omarbetning. Remissversion kommer att skickas ut i sommar med sista 

svarsmöjlighet i oktober. Socialchefsnätverket beslutar att kommunalförbundet 

bereder frågan om gemensam remisshantering med IFO-chefsnätverket. 

 

 

Redovning av nära vårds-medel. Delredovisning inom kort. Utskick kommer från 

Lis Palm med instruktion kring inrapporteringen. Medlen rekvireras som tidigare år, 

i slutet av året tillsammans med årsredovisningen. 

 

 

Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem -ett 

utvecklingsarbete som erbjuds via SKR. Diskussion kring de olika lokala behoven 

och förutsättningarna. Några kommuner har redan beslutat att gå med då det ligger i 

linje med redan identifierade utvecklingsbehov. Hör gärna av er till Lis Palm om ni 

är intresserade av erbjduandet. 

Erbjudande om 

utvecklingsarbete SKR (3).pdf
 

 
 

 

 

 

 

Anteckningar förda av Karin Engström, socialstrateg 


