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 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2018-09-28 

1. Välkomna 

Ordförande Lenya Fröyen hälsar alla välkomna.  

2. Mötets dagordning 

Godkänns efter tre tillägg under övrigt.  

3. Förgående minnesanteckningar 

Godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Godkänns och läggs till handlingarna.  

5. Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Hans Liljeberg, 
Landstinget Dalarna 

En revidering av Överenskommelsen är på gång och ska skickas ut till 
kommuner och Landsting för godkännande. Revideringen görs med anledning 
av att även psykiatrin omfattas av lagen efter årsskiftet 2018/19. Regelverket för 
psykiatrin blir efter årsskiftet lika med somatisk vård.  

Redovisning av kostnader görs vid nästa möte.  

Hans bildspel bifogas till anteckningarna.  

6. Psykisk hälsa 

a) Uppföljning av analys och handlingsplan – länsrapport Psykisk 
hälsa 2018. Jessica Pedersén och Lisa Ask, Region Dalarna. 

Lisa Ask och Jessica Pedersén, Rättviks kommun/Region Dalarna har gjort det 
mesta arbetet med den regionala analysen och handlingsplanen. De redovisar 
hur processen har gått till. I år har kommunerna deltagit i arbetsmöten, något 
som går att utveckla inför framtiden. Arbetsmöten skulle kunna hållas tidigare 
så att kommunerna och Landstinget gemensamt kan diskutera planerade 
aktiviteter och eventuellt hitta samarbetsformer. Det behövs även ett uttalat 
samordningsansvar för arbetet.  

SKL har meddelat att de vill undersöka resultaten av de satsade pengarna, så det 
kommer att kontakta alla kommuner med några kompletterande frågor.  
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Det finns ingen information om hur och ifall det kommer att skrivas någon 
nationell Överenskommelse om Psykisk hälsa för 2019.  

Slutlig version av analys och handlingsplan bifogas till anteckningarna.  

Beslut:  Analys och handlingsplan för 2018 godkänns efter att redovisade kompletteringar 
gjorts.  

b) Uppdragsbeskrivning för arbete med psykisk hälsa/ohälsa på 
Dalarnas ungdomsmottagningar.  

Beskrivningen av målgruppen behöver ändras för att länschefsnätverket ska 
kunna godkänna uppdragsbeskrivningen. Idag står det under målgrupp 
”Dalarnas ungdomar mellan 13 och 25 år (till den dag man fyller 25)..”. 
Kommunerna har ansvar för unga upp till 20 år.  

Beslut:  

- När ändring i målgruppsbeskrivningen görs godkänner 

länschefsnätverket uppdragsbeskrivningen.  

- Lena Fröyen skriver under uppdragsbeskrivningen för 

länschefsnätverket.  

c) Ungdomshälsan, Mona Westman, Landstinget Dalarna 
Projektledare är anställda och har påbörjat sitt arbete. De besöker kommunerna 
för att skapa sig en bild av hur det ser ut i länet. Ett antal arbetsgrupper ska 
tillsättas för att driva jobbet vidare.  

En överenskommelse håller på att tas fram som gäller ”samlokaliserade 
ungdomshälsomottagningar – en gemensam ungdomshälsa”. Ett förslag har 
skickats ut med handlingarna, men bifogas även med minnesanteckningarna. 
Materialet har presenterats i RUG funktionsnedsättning samt i RUG barn och 
unga. Ett slutligt förslag ska tas fram och gå via referensgrupperna till 
chefsnätverket för godkännande.  

Lämna eventuella synpunkter på det presenterade förslaget till Mona Westman.   

7. Fortsättning på diskussion om missbruk samt information om 
tillnyktringsplatser.  

Carina Johansson och Tomas Ahlin har kontakt med Landstinget och Charlotta 
Borelius för att få till ett möte för diskussioner om missbruksvården.  

Per informerar om processen runt tillnyktringsplatser som är ”på rull”. 
Verkställighetsbeslutet bifogades till handlingarna inför dagens möte. Det 
kommer att behövas tillsättas en styrgrupp inför driften av 
tillnyktringsplatserna. RUG missbruk får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
deltagare till en styrgrupp samt formulera en beskrivning av styrgruppens 
uppdrag.  

Beslut:  RUG missbruk får i uppdrag att föreslå en styrgrupp för tillnyktringsplatser 
och arbeta fram ett förslag på uppdragsbeskrivning.    

8. Hälsa och välfärd efter 2019 – Workshop. 

Diskussion om det fortsatta uppdraget. Sammanställning från diskussionen 
bifogas till minnesanteckningarna.  

Beslut:  

- Elisabet Franson formulerar annonser för tjänsterna.  
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- Helena HE får i uppdrag att inventera vilka uppdrag enheten/RUGarna arbetar 
med och vilka av dessa som kan avslutas och vilka som behöver finnas kvar. 
Presenteras vid nästa chefsnätverk.  

9. Information  

a) Kvinnofridssatsningen 
Inga beslut om projektledare fattas. Lyfts på nästa möte.  

b) Tillägg om spelmissbruk i överenskommelse: samverkan 
inom missbruks- och beroendevården 

Beslut: Tilläggen i överenskommelsen godkänns. 

10. Nationella nätverk 

a) NSK-S 
Diskussioner om strukturfrågor, anteckningarna bifogades med handlingarna 
till dagens möte.  

b) Socialchefsnätverket 
Anteckningar från RSS bifogas till dagens minnesanteckningar.  

c) RSS 
Förlängd utredningstid SOL-utredningen till 1 juni 2020. Anteckningar från 
RSS bifogas till dagens minnesanteckningar.  

10. Övrigt 

a) Rapport från möte i KIPS 
Pia Joelsson rapporterar från möte med KIPS 
(kunskapsimplementering och patientsäkerhet) på högskolan. 
De ska arrangera en workshop den 28 november om 
processutvärdering och ser gärna att några från kommunerna 
deltar. Pia tar emot förslag på personer och väljer sedan ut 
lämplig representant.  

(Maria Forsström från Falu kommun blir 
kommunrepresentant).  

b) Suicidsamordnare 
Landstinget har anställt Hanna Jönsson som Suicidsamordnare 
(50 %). Sitter på Myntgatan på enheten hälsofrämjande och 
hållbar utveckling.  

c) Nya Nära vården. 
Det händer en hel del inom projektet, utmanar med nya 
arbetssätt. Vi behöver tänka nytt om vi ska klara välfärden 
utifrån de resurser som finns. En punkt på ett 
förvaltningschefsnätverk i framtiden.  

11. Smartare hem  

Annika Ståhlberg är förvaltningschef på Kopparstaden (Falun), presenterar 
projektet Smartare hem -Smedjan.  

Kopparstaden har ställt i ordning en visningslägenhet i ett trygghetsboende på 
Järnet i Falun. Målgruppen är hyresgäster med inte alltför stort.  

Arbetet har skett i samverkan med flera olika aktörer i länet och företag ställer 
ut sina produkter i lägenheter. Det går att boka visningar och det finns 
utbildade personer (från bl.a Falu kommun, LD hjälpmedel och Region 



 4(4) 
 

 

Dalarna) som kan hålla i visningen. Kopparstaden finansierar lägenheten fram 
till årsskiftet. En lösning för den fortsatta finansieringen måste hittas.    

Helena Hanno Enochsson 
 

 
 

Bilagor 
1. PPT information chefsnätverket 180928, SUS  

2. PPT Uppdrag psykisk hälsa, process 

3. Uppdrag Psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan, 
slutversion. 

4. Uppdrag Psykisk hälsa - synpunkter från Brukarrörelsen 

5. Uppdragsbeskrivning för arbete med psykisk hälsa/ohälsa på Dalarnas 
ungdomsmottagningar, reviderad version.  

6. Förlag till länsövergripande regional överenskommelse – mellan 
landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna avseende 
samlokaliserade ungdomshälsomottaningar – en gemensam 
ungdomshälsa.  

7. Hälsa och välfärd efter 2019. Anteckningar från WS 180928  

8. Överenskommelse om samverkan inom missbruks- och 
beroendevården (aktuell version).  

9. Minnesanteckningar från RSS-möte 2018-09-12 


