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MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum:  2019-08-26 
 

Deltagare:  
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Karin Ahlqvist (via Skype)   Skaraborgs kommunalförbund  
Cecilia Axelsson     Göteborgsregionen  
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Annika Thorén    Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Helene Nordling   Boråsregionen 
Maria Andersson Willner  Boråsregionen  
Lotta Wilhelmsson    VästKom, ordf 
 
Förhindrade:  
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom 
 
 

1) Föregående mötesanteckningar 

Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

2) Övriga frågor 
a) Funktionsbrevlådor RSS  
b) Tematräffar för FVM  
c) Styrgrupp för kunskapsstyrning och RPO-dag 24 oktober, Charlotta mailar 
d) Nominering deltagande Demenssjukdom  

 
3) Överenskommelse psykisk hälsa 

Charlotta Wilhelmsson 
a) Medel för samverkan  

Inom ramen för överenskommelse (ök) psykisk hälsa erhåller Västra Götaland 20 877 751 kr. 
Förslag till fördelning redovisas och diskuteras.  

b) Medel för brukarmedverkan 
Även i årets överenskommelse finns det medel för brukarmedverkan, 2 miljoner. Dessa 
rekvireras av VGR enligt direktiven i ök.  

c) Medel för länssamordning 
VästKom har skickat ut ett förslag om fortsatt samfinansiering av länssamordning av 
handlingsplanen (hpl) inkl. medel till vårdsamverkan för genomförande av hpl. Samtliga 
kommuner utom en har svarat. Av de som svarat har alla ställt sig positiva.  

d) Medel för utveckling av ungdomsmottagningarna (UM) 
I ök finns 21 miljoner till UM även i år. Förslag till fördelning har gjorts av den 
partsgemensamma gruppen. Förslaget fastställs av VVG idag (26/8).  

 

http://www.vastkom.se/
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Ställningstagande 
- Berdningsgruppen noterar informationen 
- Beredningsgruppen står bakom förslaget av val av områden samt att VästKom rekvirerar 

pengarna. Aktiviteter kan genomföras som piloter inom olika kommunalförbund eller 
Göteborgs stad. 

 

 
4. Statsbidrag – kunskapsstyrning, standardiserade vårdförlopp och nära vård  

Jeanette Andersson och Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Överenskommelser mellan regeringen och SKL ska bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- 
och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. En översikt av medel har sammanställts av 
relevanta överenskommelser. Regionen får stora statsbidrag (nästan en miljnard) för att 
utveckla bl.a. kunskapsstyrning och nära vård medan kommunerna får dela på 16,7 miljoner. 
Det är ett bra underlag för dialog med regionen för att visa på våra olika förutsättningar. 
Kommunerna står för 25 % av hälso- och sjukvården men glöms ofta bort i nationella 
satsningar på vården.  

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen diskuterade frågan och noterar informationen 

 
 
5. Medel till RSS inom ök En investering för utvecklande för vårdens medarbetare   

Jeanette Andersson och Charlotta Wilhelmsson, VästKom   
Denna överenskommelse innehåller medel till såväl för regionerna som kommunerna. De 
medel som är riktade till kommunerna får användas av kommunerna för att skapa goda 
förutsättningar för vårdens medarbetare. För Västra Götalands del handlar detta om 16,7 
miljoner. Innan sommaren fattade VästKoms direktör, efter information till 
förbundsdirektörerna, att VästKom får förfoga över 2 miljoner och att resterande fördelas till 
de fyra RSSn (kommunalförbunden).  
 
VästKom avser att använda medeln i arbetet med kunskapsstyrning i samverkan. 
Kommunalförbunden har fått inspel och frågor från olika kommuner om hur pengarna ska 
användas.  

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen kommer fram till att varje kommunförbund beslutar i dialog med 

socialcheferna vad pengarna ska användas till.  
 
 
6. Spridningsplan och pågående arbete kring vård- och insatsprogram Schizofreni- och 

schizofreniliknande tillstånd  
Cecilia Axelsson och Charlotta Wilhelmsson 
Nu finns en regional vägledning samt ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för 
schizofreni. För spridning och implementering har förslag till spridningsplan tagits fram. En 
del aktiviteter är genomförda och andra på gång – nuläge redovisas och diskuteras. 
Långsiktighet och omhändertagande av kommande VIP-ar behöver diskuteras.  
 

http://www.vastkom.se/
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Förslag är att samma spridningsplan kan användas för alla VIP som tas fram. Planen 
innehåller vad som ska göras per kommunförbund. Nyhetsbrev ang VIP schizofreni håller på 
att tas fram med syfte att informera om vad vård och insatsprogrammet kan användas till. 
Diskussioner har påbörjats för att kunna utvärdera nyttan med VIP och hur det används. 

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen diskuterade frågan och noterar informationen ang spridningsplan.  

 
 
7. Nominering till nationell arbetsgrupp för stöd till implementering av nationellt vård- och 

insatsprogram (VIP) schizofreni och liknande tillstånd  
Nationellt programområde psykisk hälsa har beslutat att tillsätta en nationellt arbetsgrupp 
för att stödja implementeringen av VIP Schizofreni i sjukvårdsregionerna (inkl. kommunerna 
inom motsvarande geografiskt område, ”NAG Implementering”.  

Deltagande i arbetsgruppen är ett tillsvidareuppdrag. Fysiska möten kommer ske med tätare 
frekvens i inledningen av gruppens arbete (ca tre tillfällen HT 2019), och successivt övergå i 
fler digitala och färre fysiska möten. Möten kommer ske i Stockholm (företrädesvis i SKL:s 
lokaler). Första möte kommer ske i september 2019.   

Ställningstagande 
- Beredningsgruppen finner ingen lämplig person/funktion att nominera i nuläget till 

arbetsgruppen. Charlotta svarar SKL. 
 
 

8. Överenskommelse/RMR för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter  
Charlotta Wilhelmsson  
Lite spridda svar har kommit in från enskilda kommuner. De flesta kände inte till att den 
fanns. De tycker att den stämmer i stora drag men att regionens ansvar borde förtydligas om 
den ska finnas kvar.  

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen beslutar att Charlotta ska meddela regionen att den kan avvecklas 

tillsvidare. Om behov uppstår får ett arbete inledas med att revidera dokumentet.  
 
 
9. Nationell utvecklingskonferensen i Göteborg 2020 för framtidens hälso- och sjukvård och 

socialtjänst  
Maria Ljung, GR  
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en mötesplats för både hälso- och sjukvård 
och socialtjänst 3-4 november 2020 på Svenska mässan i Göteborg. Konferensen har 
arbetsnamnet ”Den nationella utvecklingskonferensen 2020 för framtidens hälso- och 
sjukvård och socialtjänst”.  Maria är med i planeringsgruppen och önskar input från 
beredningsgruppen. 2021 är Göteborg värd för en internationell konferens inom samma 
område. Även de andra kommunalförbunden har representanter i arbetsgruppen.  

 
Ställningstagande 

http://www.vastkom.se/
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- Beredningsgruppen noterar informationen och skickar förslag till Maria i den mån de har 
det.  

 
 

10. Förfrågan från Gryning om att presentera utmaningar inom IFO 2020-2025  
Charlotta Wilhelsson, VästKom 
Gryning har vänt sig till VästKom och önskar en få en bild, utifrån ett regionalt perspektiv, 
över vilka utmaningar medlemskommunerna i kommunalförbunden står inför 2020-2025 
inom Individ och familjeomsorg. De har ett chefsmöte den 17/10 i Alingsås där detta iså fall 
skulle presenteras.  
 
I dagsläget finns inte denna bild sammanställd och VästKom har heller inget sådant uppdrag. 
Beredningsgruppen diskuterar vad som finns och tipsar om rapporten ”Vår bästa tid är nu”.  

 
Ställningstagande 
- Charlotta svarar Gryning att det tyvärr inte finns någon gemensam bild i dagsläget och 

tipsar om rapporten ” Vår bästa tid är nu”. 
 

 
11. RSS strategi och ev. frågor inför mötet i Jönköping  

En arbetsgrupp har sickat ut en enkät om RSS.  
 

Ställningstagande 
- Varje kommunförbund svarar på frågorna var för sig. 

 
 
12. Inbjudan från Socialstyrelsen att svara på remissversion av kunskapsstöd för 

läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)  
Charlotta Wilhelmsson, VästKom  
Socialstyrlesen har skickat remissversion av kunskapsstöd på remiss till RSS. 
Beredningsgruppen diskuterade hur vi ska se på att vara remissinstans över huvud taget.  

 
Ställningstagande 
- VästKom svarar Socialstyrelsen att RSS inte är en remissinstans.  
- Om våra kommuner vill att vi svarar tillsammans bör önskemålet komma från dem.  
- Varje kommunalförbund samordnar i så fall svar för sina respektive kommuner.  

 
 

13. Överenskommelse om kunskapsråd 
Charlotta Wilhelmsson,VästKom 
Styrgruppen för arbetet med kunskapsråd har beslutat att en interremistisk 
överenskommelse om inrättande av kunskapsråd ska tas fram. Ett utkast ska presenteras på 
deras möte den 6 september.  
 
Beredningsgruppen har fått ta del av förslag till överenskommelse med möjlighet att komma 
med inspel. Dialog ska hållas med socialchefsrepresentantera för SKLs socialchefsnätverk, 
NSK-representanterna och beredningsgruppen den 3 oktober. Ett möte planeras också, med 

http://www.vastkom.se/
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samma kommunrepresentanter, den 24 oktober tillsammans med företrädare för VGRs 
regionala programområden.  

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen noterar informationen.  

  
 

14. Nominering till nationella primärvårdsrådet  
På mötet i juni beslutades att frågan om deltagande i nationella primärvårdsrådet skulle gå 
ut till kommuner under 10 000 invånare i Västra sjukvårdsregionen, enligt SKLs önskemål. Via 
e-post fick beredningsgruppen information om att företrädare från Fyrbodal visat intresse.  

 
Ställningstagande 

- Carita Larsson , biträdande socialchef i Bengstfors kommun nomineras att delta.  
- Annica Johansson, Fyrbodals kommunalförbund meddelar SKL.  

  
 
15. Socialstyrelsen Fokusgrupp om kompetensförsörjning inom socialtjänsten 

Den 8 oktober kommer Socialstyrlesen och genomför en fokusgrupp med företrädare för 
socialtjänsten i Västra Götaland. Anneli har varit ansvarig för detta och Charlotta har inte 
namn på de som ska delta.   

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen meddelar namn på de som ska delta den 8/10 till Charlotta 

 
16. Kostnad preventivmedel och medicintekniska produkter inom UM  

I hälso- och sjukvårdsavtalet, på vårdgivarwebbens hemsida står att VGR ska stå för hela 
kostnaden vad gäller läkemedel och preventivmedel. Kommunallagen  anger att kommuner 
och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan 
kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. Kommuner och landsting 
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Några 
kommuner i GR området har reagerat på att man medfinansierar läkemedel utifrån den 
skrivning som står i inriktningsdokumentet. Det står att fördelningen ska ske av totala 
kostnder och vara 75/25%. Fördelningen 75/25 är beräknat utifrån att bedömningen att 50 % 
av verksamheten är medicinsk och 50% psykosocial och att regionen och kommunen delar på 
den psykosociala delen medan regionen bär den medicinska själva. Det blir 75/25. De olika 
dokumenten och skrivningarna skapar en förvirring över vad som gäller. Kan detta bli 
tydligare? 
 
Ställningstagande  
- Beredningsgruppen anser att formuleringar i inriktningsdokumentet behöver ses över i 

samband med revidering 2022. 
 

17. Nuläge i projekt SIM-elevhälsa  
Projektledaren Maria Sjöblom Hyllstam deltar och berättar lite om nuläget i projektet.  
MÅL:Ta fram en kostnadseffektiv bas modell för samverkan för hela länet, elevhälsa 
socialtjänst och primärvård. Skapa ökade förutsättningar för barn o unga med psykisk ohälsa 
att fullfölja sina studier. 

http://www.vastkom.se/
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I projektet ingår fyra UPH-mottagningar (Uddevalla, Lidköping, Göteborg och Borås) 
tillsamman med fyra kommuner : Orust, Götene, Gbg Stad Örgryte och Marks kommun. 
Gemensam uppstartsdag den 30/9,  
Specialpedagogiska föreningen deltar och leder work shop 

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen noterar informationen  

 
 
18. Representation i MILK-nätverket  

Det finns ett stort intresse av att vara med i nätverket från såväl regioner som kommuner. 
SKL har sett över nätverket och kommit fram till att VG får två platser för kommunsidan och 
två för VGR. Om dessa två inte kan har man möjlighet att skicka ersättare. De representanter 
som utses behöver ha ett informationsansvar gent emot de andra kommunalförbunden. De 
som vill kommer även i fortsättningen kunna ha tillgång till det digitala samverkansrummet 
för att hålla sig uppdaterade.  

 
Ställningstagande 
- Beredningsgruppen utser Cecilia Axelsson, GR och Kerstin Söderlund, Skaraborg att 

represnetera kommunerna i VG i MILK-nätverket.  
- Beredningsgruppen utser Katrine Larsson, Boråsregionen och Lis Palm, Fyrbodal som 

ersättare. 
 

19. Övriga frågor  
a. Funktionsbrevlådor RSS  
b. Tematräffar för FVM  
c. Styrgrupp för kunskapsstyrning och RPO-dag 24 oktober, Charlotta mailar 
d. Nominering deltagande Demenssjukdom  

 
Ställningstagande 
- De övriga frågorna utgick pga av tidsbrist. Charlotta skickar ut frågorna via mail till 

beredningsgruppen. 
 
20. Planeringsdagarna i september  

Charlotta hade förslag på Vänersborg men det är svårt för alla att ta sig dit. Ett förslag om att 
förlägga mötet i Herrljunga istället diskuteras. Den 24/9 är det beredningsgruppsmöte, den 
25/9 är mer planeringsdag. Viktigt att fortsätta dialogen från förra planeringsdagen och 
utvärdera arbetet i beredningsgruppen mm. Charlotta återkommer med dagordning.  

 
Ställningstagande 
- Helen Nordling kollar upp hotell i Herrljuna och återkommer till Charlotta. 

 
21. Webbkonferensen: Informations från SKL om socialtjänst, kvalitet och uppföljning samt 

HSO  
Gruppen deltog gemensamt i webbkonferens från SKL.  
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Anteckningar:  
Annika Thorén, Göteborgs stad  

http://www.vastkom.se/

