
 

  

Minnesanteckningar Socialchefsnätverk           

Tid: Fredag den 3 februari, kl. 09:00-15:00 
Plats: Riverside, lokal Dalsland   
Deltagare:  Jane Johansson, nätverkets ordförande, Trollhättan, Helena Liliebjelke, 

Strömstad nätverkets vice ordförande, Johanna Eklöf, Munkedal, Tone 
Brage, Tanum, Lisbeth Olsson, Sotenäs, Robert Rydqvist, Trollhättan, 
Lena Gardtman, Orust, , Karin Hallberg, Vänersborg, Helena Wretman, 
Åmål Tanja Matsson, Mellerud och Bengtsfors (medverkade t.o.m punkt 
9), Roger Granat, Uddevalla (medverkade fr.o.m. punkt 10) 

 Från Fyrbodals kommunalförbund: Lis Palm (punkt 1- 8 samt 16 ), Maria 
Klamas (punkt 4-6) och Karin Engström. 

 

DAGORDNING 
1) Inledning 

Jane Johanson, Trollhättan, och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 
 

2) Föregående mötes minnesanteckningar  
Jane Johanson, Trollhättan  
Anteckningarna från föregående möte gås igenom. Information om skrivelse till 
ordförande och kansli för vårdsamverkan angående samverkan med 
öppenvårdspsykiatrin, skrivelsen skickas ut till socialcheferna via mail. 
 
Beslut: Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna 

 
 

3) Nätverkets arbetssätt och mötesformer 
Karin Engström, Fyrbodals Kommunalförbund samt Jane Johanson, Trollhättan  
Hur få bästa möjliga effekt av socialchefsnätverket? Vilka justeringar behövs i 
arbetsformer och mötessätt? Utgångspunkt från nöjdhetsenkät i december samt 
dialog i mötet, input från socialchefsnätverket efterfrågas. Förändringar kommer ske 
gällande rekrytering av ny socialstrateg då Karin Engström ska tillträda som chef för 
välfärdsutveckling inom kommunalförbundet. Diskussion följer utifrån 2022 års 
uppföljningsenkät och följande identifierade utvecklingsområden: 
 



 
 
 

 

 
 
 
-Innehåll och form för nätverket – alternera mellan kortare teamsmöten 
(förslagsvis kl 8-12) och fysiska heldagsmöten, kalla till kortare informationsmöten 
när det är nödvändigt / vid behov. Inte använda mötestid till långdragen information, 
utan fokusera på dialog och utbyte – nätverkets styrka är att samlas och ta hjälp av 
varandra. Värna nätverket från alla besökare som vill förankra och informera. 
Utveckla en beredningsgrupp som bereder frågor, avlastar agendan och avger 
nätverkets ställningstagande t.ex i frågor som har med kommunalförbundet att göra. 
Man önskar att samlas kring teman, viktigt att workshoppa tillsammans för att 
identifiera temaområden  och kring behov och lösningar. 
 
-Stöd till kommunerna för god vårdsamverkan 
Önskemål om översyn av vårdsamverkans organisering och organisationstillhörighet 
framförs. Socialnämndsnätverket ser att nuvarande organisering inte gör att 
vårdsamverkan bär fram kommunernas behov i tillräckligt stor omfattning. 
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Samstämmigt framförs en önskan om att vårdsamverkan ska organiseras under 
kommunalförbundet. Förslag att anordna regelbundna kortare möten för de 
kommunala (socialchefs-)styrgruppsrepresentanterna innan styrgruppen, för samprat 
och att tydligare gå samman kring en kravbild och vad man önskar få levererat 
genom vårdsamverkan. 
 
-Stöd till kunskaps och kompetensutveckling 
Här framförs att man i stort sett är nöjd med de insatser som görs. Viktigt att 
fortsätta att lyfta goda exempel. Viktigt att prioritera rätt så att insatser motsvarar 
kommande behov och förutsättningar. 

  
 
4) Ställningstagande till fortsatt finansiering av utbildning ”Att i vardagen stödja 

personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”,  
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 
Ur de medel inom ÖK psykisk hälsa som kommunerna rekvirerar själva via SKR för 
fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård, har 
socialchefsnätverket tidigare år fattat beslut om att använda 2 % för delfinansiering 
av den kurs som Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kring att i vardagen stödja 
personer med missbruk och beroende. Kort redogörelse över utbildningen och 
deltagande från kommunerna lämnas, mer information i bilagda dokument nedan. 
Ställningstagande till fortsatt finansiering enligt tidigare modell. 
 

Sammanställning 
kurs Att i vardagen s 
Beslut: Socialchefsnätverket fattar beslut om att likt tidigare år avsätta två procent 
av kommunala medel inom överenskommelse psykisk hälsa för finansiering av 
utbildning ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och 
samtidigt missbruk” 
 

5) Ställningstagande till förfrågan från funktionshindersnätverk kring uppdrag 
till kommunalförbundet,  
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 
Förankring, och ställningstagande, till förfrågan från funktionshindersnätverket 
avseende fördjupat uppdrag till utvecklingsledare funktionshinder: 
 
- utreda i vilken mån det finns behov och underlag för att starta LSS-boende för 

barn i samverkan och i så fall tänkbara organisationsformer 



 
 
 

 
- behov av och förutsättningar för att i samverkan starta upp ett korttidsboende 

inom verksamhetsområde socialpsykiatri. 
 
 

Förfrågan till 
socialchefsnätverket      
Socialchefsnätverket uttalar oro för att gemensamma driftsformer innebär att en 
kommun tar den ekonomiska risken. Ibland kan det för vuxna vara lämpligare och 
med kostnadseffektivt att köpa korttidsplats av privat aktör. För barn är utmaningen 
ofta att möta behoven på hemmaplan så att barnet inte ska behöva lämna sin 
hemkommun, vilket ju ändå blir fallet när man går samman inom delregionen. 
Socialchefsnätverket ser inga hinder i att funktionshindersnätverket gemensamt 
arbetar med frågan inom befintlig struktur och där genomföra en enkel kartläggning 
inom nätverket. Ekonomiska avväganden ska vägas in, likaså möjligheterna att 
verkställa samverkan genom avtalssamverkan. Inventering av befintliga platser ska 
ske. Tillägg: Roger Granat, Uddevalla, meddelar under eftermiddagen att Uddevalla 
nu ska starta ett barnboende och att de kommer kunna sälja platser till andra 
fyrbodalskommuner. 
 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 
 

6) Återkoppling från arbetsgrupp tillämpning av regelverk kring undersköterska 
som skyddad yrkestitel 
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 
Återrapportering från den arbetsgrupp bestående av kommunföreträdare, VoC, 
fackliga och VGR som syftar till att samordna tillämpning av regleringen av 
undersköterska som skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen har nyligen gett information 
om sin hantering av process kring att omhänderta ansökningarna om skyddad 
yrkestitel. Informationen återges i bilagt bildspel. Socialstyrelsen hemsida 
uppdateras också kring hur arbetet på nationell nivå fortgår. 
 

Reglering 
undersköterska skyd    

SoS info om 
skyddad yrkestitel 31   

 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 



 
 
 

 
7) Information om Nära Vård och redovisningsenkät 

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund 
 
Alla utom två kommuner har gjort av med alla medel för 2022. Socialstyrelsen vill 
ha en helt annan redovisning jämför med föregående år. 
Hör av er om ni undrar något om frågorna. På många områden vill Socialstyrelsen 
ha information om ev uppföljningar av resultat, effekter. Kommunerna uppmanas att 
svara så gott det går. Om ni inte har gjort uppföljningar – då är det bra att 
Socialstyrelsen även får veta det. Sista svarsdatum är den 28/2. Lis gör en 
sammanställning av svaren från Fyrbodals kommunerna. 
 
 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 
 
 

8) Utredning kring SÄBO på landsbygd 10:30 – 10:55 
Jane Johanson, Trollhättan  
Jane Johansson delar med sig av de kunskaper och slutsatser som gjorts i 
Trollhättans utredning kring förutsättningar för att driva särskilt boende inom 
äldreomsorgen på landsbygden.  Utgår på grund av tidsbrist, återkommer till senare 
mötesagenda 
 
 

9) Samverkansdialog med utbildningschefsnätverket 
Alla 
Nätverket för utbildningschefer har tagit initiativ till gemensamt dialogmöte med 
socialchefsnätverket. Kan nätverken samverka / samordna sig kring vissa frågor? 
Hur kan man gå samman och dra nytta av varandras nätverk. 
Följande framkommer: 
- Strukturerad samverkan är en väsentlig del av den förebyggande arbetet. 
- ”Skarvmöten” för att få fungerande samverkan mellan elevhälsan och BUP lyfts 

som exempel på aktivitet för att hitta fungerande vägar för att barn ska få rätt 
stöd i rätt tid. 

- Vikten av att använda vårdsamverkan för att tala som en gemensam kommunal 
röst. 

- Vikten av att vara en tydligare beställare i vårdsamverkan och skapa fokus på 
barn och ungas psykiska hälsa. 

- En önskan att samlas kring teman för fortsatta möten mellan nätverken, t.ex ett 
gemensamt möte under höstterminen. 



 
 
 

 
10) Avrapportering uppdrag suicidprevention samt information och dialog kring 

länsgemensamma medel suicidprevention 2023 
Jolin Sewén, Fyrbodals kommunalförbund 
Jolin Sewén, delregional processledare för suicidprevention, redogör för det 
kartläggningsarbete hon genomfört av kommunernas arbete med handlingsplan 
suicidprevention och vilket vidare arbete och vilka aktiviteter som nu planeras 
utifrån identifierade lokala behov. Redovisning återges i infogat bildspel nedan. 
 
Kort information om vad som är på gång gällande länsgemensamma medel för 
suicidprevention. Vad är socialchefsnätverkets inställning till hantering av 2023 års  
medel? VVG förväntas inom kort fatta beslut om fördelning likt år 2022 och 
socialchefsnätverkets inställning är att dessa medel bör rekvireras av 
kommunalförbundet och fördelas ut kommunvist likt föregående år. Formellt beslut 
kan fattas först efter att SRO och VVG behandlat frågan, dvs tidigast vid 
nästkommande nätverksmöte den 3/3.  
 
För år 2022 finns det 516 000 kr kvar som ej sökts av kommunerna. 
Ställningstagande till oförbrukade medel 2022 görs i form av att de ska tillfalla 
projektet för att kunna finansiera förstärka insatser där de behövs och efterfrågas. 

Socialchefsnätverk 
3 feb 2023.pptx  

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen samt beslutar att oförbrukade 
suicidpreventiva medel för 2022 ska tillfalla projektet och användas för att 
finansiera ytterligare aktiviteter och insatser under 2023. Avsikten är att 2023 års 
suicidpreventiva medel ska fördelas ut per invånarantal, formellt beslut därom kan 
fattas tidigast vid nästkommande socialchefsmöte. 
 
 

11) Information från styrgrupp psykisk hälsa 
Johan Lundh, Färgelanda 
Sammanfattning kring vad som beslutats på senaste styrgrupp psykisk hälsa samt 
vilka frågeställningar styrgruppen har att hantera i det närmaste. Med anledning av 
att Johan fått förhinder till att medverka vid dagens möte återges bara mycket kort 
att styrgrupp psykisk hälsa behandlat frågan om fördelning av medel inom 
överenskommelse psykisk hälsa och att föreslagen fördelning är lik den från 
föregående år. Detta kommer att hanteras vidare inom VVG och SRO. 



 
 
 

 

12) Information gällande vårdsamverkan 
Jane Johanson, Trollhättan och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 
Jane Johansson redogör för arbetet med samverkan med NU-sjukvården 
(ambulansen) kring liggande transporter mellan kommunala adresser. Avtal och 
riktlinje är under framarbetning. Kommunalförbundet kan vara behjälplig med 
digital signering. Trollhättan och Vänersborg tar med frågan om upphandling till 
sina upphandlingsavdelningar (utifrån att NU-sjukvården framfört att man önskar att 
kommunerna ska ha en pågående upphandlingsprocess gällande tjänsten). 
 
 
Hantering av till kommunerna utsänt inriktningsdokument gällande vårdsamverkan. 
Det är inte kommunalförbundet som är avsändare. Ställningstagande ska ske lokalt i 
det forum som har delegerat beslut om samverkan. Något sista-datum för 
ställningstagande framgår ej och verkar ej finnas. 

 

Karin Hallberg lämnar information från arbetsgruppen vårdövergångar i samverkan. 
Det man konstaterat i arbetsgruppen är att många bra och processtödjande rutiner 
finns, men att dessa inte alltid efterlevs. En insats görs därför nu för att sprida 
information om de rutiner som finns framtagna. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 
 

 

13) Representant till arbetsgrupp närsjukvårdsteam Norra Bohuslän 
Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 
Närhälsan har fått ett uppdrag från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att starta 
upp Närsjukvårdsteam i Norra Bohuslän. De arbetar just nu med att bilda en 
arbetsgrupp till detta uppdrag. En socialchef från en av kommunerna i norra 
Bohuslän efterfrågas i arbetsgruppen. Beslutsunderlag etc för uppdraget infogas 
nedan. 
 



 
 
 

Protokollsutdrag 
från norra hälso- oc                        

Bilaga F Översyn av 
utbudsstrukturen in            

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen och beslutar att utse Johanna 
Eklöf, Munkedal, som nätverkets representant i arbetsgruppen. 
 
 

14) Information om beslutshantering gällande överenskommelse samverkan in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 
Beslut behöver fattas av kommunerna om att ställa sig bakom fölänging av 
överenskommelsen. Kommunalförbundets direktion förväntas fatta beslut den 9/2, därefter 
skickas ärendet till kommunerna för vidare beslut så snart direktionens protokoll är justerat. 
 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

15) Farligt / smittförande avfall – VGRs transporter upphör 
Karin Hallberg, Vänersborg 
Hur har detta hanterats i kommunerna? Finns behov / önskemål om gemensamt 
agerande? Synpunkter finns kring att VGR / Nu-sjukvården med kort varsel 
meddelat att de inte längre utför tjänsten. Nätverket enas om att låta MAS-nätverket 
avgöra om de vill agera i frågan eller ej. 
 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 
 
16) Fyrbodals sjuksköterskechefsnätverk - uppdrag och representationskap 

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund 
Inspel och förslag kring förändrad struktur har inkommit. Hur jobba vidare? Det kan 
konstateras att kommunerna har olika förutsättningar beroende på organisering och 
om man har led för verksamhetschef eller ej med i detta nätverk. För att uppfylla 
behoven lämnas uppdrag åt FOU-strateg Lis Palm att gemensamt med nätverket 
arbeta fram en uppdragshandling som definierar nätverkets syfte, uppdrag, 
representation, och återkopplingsyta. 
 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen och avger uppdrag enligt ovan 
till nätverket och emotser återkoppling under slutet av vårterminen. 



 
 
 

  
 

17) Anställning av undersköterskestudenter 
Karin Hallberg, Vänersborg 
Information från Vänersborg att de kommunicerar ut till sökande till 
uppdragsutbildning och ungdomsutbildning att kommunen erbjuder 
tillsvidareanställning av de personer som läst till undersköterskor, praktiserat i 
förvaltningen och blivit godkända på utbildningen. 
 
Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen och ser fram emot att följa om 
detta ger någon effekt på antal sökande. 
 

 
18) Kollegial dialog och aktuella frågor 

Samtliga 
Möjlighet att lyfta in frågor för diskussion och erfarenhetsutbyte. Frågor kring 
sommarbonus, semesterperioder, uppgiftsväxling under sommaren diskuteras. 
Digital referenstagning lyfts. Uddevalla berättar om utvecklad app för chef i 
beredskap samt digitalisering av vissa arbetsuppgifter inom bistånd. 
 
Från styrgrupp MiniMaria inkommer två frågor för ställningstagande. 
- Ska alla kommunloggor med på informationsmaterial? Det kan finnas risk för att 

det blir plottrigt. Socialchefsnätverket förordar att kommunikatörerna som 
framtar materialet gör en lämplighetsbedömning. Blir det plottrigt så använd 
Fyrbodals-loggan. 

- Förslag från styrgruppen är att ersättningsnivå justeras årsvis med Västra 
Götalandsregionens indexuppräkning, vilket socialchefsnätverket ställer sig 
bakom 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anteckningar förda av 
Karin Engström, socialstrateg 
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