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Länsnätverket för förvaltningschefer 

15 november 2019 

Tid kl. 13-15 

Plats: Myntgatan 2, Falun. Lokal: Siljan 

Närvarande:  

Lis Linnberg, Kristina Kumlin Bergenstråle, Jesper Karlsson, Elisabeth Hekkala, Malin 

Lindén Olsson, Tomas Ahlin, Eva Björsland, Ingalill Frank, Carina Johansson, Lena 

Karlsson, Lena Freijs, Hans Liljeberg, Lena Fröyen, Jeanette Hjortsberg (via länk), 

Tanja Mårtensson 

1. Mötets öppnade 

 

2. Föregående minnesanteckningar, Bil 1.  

Chefsnätverket beslutar 

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  

 

3. Minnesanteckningar RUG funktionshinder 191027, RUG missbruk 

191021  Bil 2, 2a 

De tidigare regionala utvecklingsgrupperna RUG psykiska funktionshinder, RUG 

Barn och unga samt RUG Äldre har upphört. Under hösten 2019 har de två 

återstående RUGarna fortsatt och möten kommer hållas intill slutet av året.  

 

Chefsnätverket beslutar 

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  
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4. Minnesanteckningar Välfärdsrådet 191023, Bil 3, 3a 

Minnesanteckningar Bilaga 3,  Välfärdsrådets möten 2020, Bilaga 3a.  

 

Chefsnätverket beslutar 

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  

 

5. Minnesanteckningar SKLs nätverk för socialtjänstens digitalisering 190917, Bil 4 

Sara Hansson, Projektledare digitalisering socialförvaltningen i Rättvik representerar 

Dalarna i SKLs nätverk för digitalisering inom socialtjänsten med fokus på 

verksamhetsutveckling.  

Chefsnätverket beslutar 

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  

 

6. Beslut: Framtagande av rutin i samband med Socialstyrelsens allmänna råd om 

hälsoundersökningar till barn och unga som vårdas utanför hemmet, Bil 5,6.  

 

Den nu gällande länsövergripande överenskommelsen om hälsoundersökning av barn 

och unga personer 18-20 år i anslutning till vård utanför det egna hemmet, löper 

under perioden 190208 till 200131, Bilaga 5. Chefsnätverket beslutade att godkänna 

överenskommelsen på möte 190208 är undertecknad av länsnätverkets ordförande.  

 

Från och med årsskiftet träder Socialstyrelsens nya allmänna råd om 

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet i kraft 

(HSLF-FS 2019:19), Bilaga 6.   

 

Styrgruppen föreslår att:  

1. de allmänna råden åtföljs av en lokal rutin som förtydligar tillämpningen av de 

allmänna råden gällande samverkan mellan kommun och region.  

2. rutinen ersätter den tidigare länsövergripande överenskommelsen. 

3. Avdelningen för hälsa och välfärd får i uppdrag att sätta samman en mindre 

arbetsgrupp bestående av en representant från en kommun och en representant från 

regionen, med uppdraget att ta fram en lokal rutin.  

4. rutinen ska läggas fram för beslut och godkännande i chefsnätverket den 7 februari 

2020.  

Chefsnätverket beslutar  

att besluta i enlighet med Styrgruppens förslag p. 1-4 enligt ovan med tillägget till  

p. 1 att det rör en regional rutin samt till p. 3 att arbetsgruppen kan bestå av minst 

en representant från kommun och region.  
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7.  Beslut: Att utse Carina Eriksson och Carina Gullemo till Dalarnas representanter i 

Nationella kompetensrådet för funktionshinder, NKR.  

NKR ett nätverk där representanter från olika delar av landet bidrar till utveckling och 

nytänkande inom funktionshinderområdet. Vård- och omsorgscollege är 

värdorganisation för NKR sedan juni 2014. NKR består av personer från mer än 20 

olika regioner/delregioner i landet. Representanterna i NKR har ofta en koppling till 

ett regionalt eller lokalt Vård- och omsorgscollege (VOC) men nätverket sträcker sig 

utanför VOCs. NKR träffas ca två gånger per år.  

Carina Eriksson är enhetschef, Funktionshinder/socialpsykiatri i Älvdalens  

kommun och Carina Gullemo är bitr. förvaltningschef Vård och omsorg i 

Smedjebackens kommun. Båda har anmält intresse av att representera Dalarna i NKR 

och avser att fördela uppdraget sinsemellan.  

Chefsnätverket beslutar: 

att utse Carina Eriksson och Carina Gullemo till Dalarnas representanter i NKR tillika 

med gemensamt uppdrag att sprida information från NKR i relevanta 

samverkansforum i länet.  

att Carina Eriksson och Carina Gullemo gemensamt ansvarar för att lämna rapporter 

till chefsnätverket om verksamheten och arbetet i NKR.  

 

8. Beslut: Redovisning av Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Bil 7 

 

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 är en fortsättning på 2016-2018 

års överenskommelser. För 2018 redovisades länets arbete genom att landsting och 

kommunerna gemensamt genomförde analyser och upprättade en handlingsplan: 

”Uppdrag psykisk hälsa. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”, Bilaga 

7.   

På chefsnätverkets möte 191004 föreslog Jeanette Hjortsberg, Divisionschef psykiatri, 

att 2019 års redovisning kan ske med avstamp i den redovisning som togs fram för 

2018. Detta eftersom medlen från 2019 års överenskommelse kom kommuner och 

region sent tillhanda, vilket har inneburit att arbetet i stort sett har fortgått i enlighet 

med den redovisning dvs. analys och handlingsplan som skrevs 2018. För 2019 

kommer en kortare sammanfattning att lämnas som ett missiv till föregående års 

handlingsplan. Redovisning ska ha inkommit till SKL senast den 31 januari 2020.  

 

Jeanette Hjortsberg bevakar särskilt den ekonomiska redovisningen av de 

gemensamma medel som fördelats till kommuner och region för att förstärka 

ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa. 



Region Dalarna ANTECKNINGAR 

 
 

Central förvaltning 2019-11-08  Sida 4 (5) 
 

 

 

  Chefsnätverket beslutar:  

- att 2018 års analys och handlingsplan lämnas till SKL för redovisning av 

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 med tillägget att 

redovisningen först utsänds på remiss till kommunerna.  

 

9. Rapport: Representanter i nationella nätverk, Bil 8, 9 

Bilaga 8 beskriver den nationella samverkansmodellen Partnerskapet. 

Minnesanteckningar från möte i Partnerskapet 191017, Bilaga 9. Muntlig rapport 

från övriga. 

 

Malin Lindén Olsson, representant i SKLs Socialchefsnätverk, informerade om 

Välfärdskommissionen som regeringen tillsatte i somras. Välfärdskommissionen 

ska tillsammans med staten, kommuner, regioner samt fackföreningar hitta 

metoder för att stärka välfärden. Välfärdskommissionen inledde sitt arbete under 

hösten 2019 och arbetet ska slutredovisas den 31 december 2021.  

 

Chefsnätverket beslutar: 

att godkänna och lägga informationen till handlingarna 

 

10. Rapport Avdelningen hälsa och välfärd 

Tanja Mårtensson redogör för arbetet som sammantaget bedrivs inom tre 

fokusområden: arbete med chefsnätverket och styrgruppen, RSS och 

kunskapsstyrningen samt rekrytering till avdelningen.  

 

Chefsnätverket beslutar: 

att godkänna och lägga informationen till handlingarna 

 

11. Övriga frågor 

Sammanträdet i SUD-rådet den 15 november (förmiddagen) redovisades i korthet. 

Hans Liljeberg, områdessamordnare Region Dalarna redogjorde för aktuellt 

gällande SUS. 

- Den länsövergripande överenskommelsen löper ut vid årsskiftet. 

Beträffande den ekonomiska regleringen vill RD att nuvarande 

överenskommelse kan förlängas med oförändrade villkor. Ärendet ska 

enligt Hans beslutas i BDU, Beredningen för Dalarnas utveckling. 

Chefsnätverket ställer sig frågande till om BDU är adekvat politiskt 

beslutsforum samt varför den kommande överenskommelsen inte först 

behandlas i chefsnätverket. Ärendet bör sedan tas vidare till Välfärdsrådet 
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som är det politiska samrådsforum som chefsnätverket är kopplat till. Tanja 

Mårtensson utreder detta och tar kontakt med regionens jurister.  

- Hans redogör vidare för att arbetet med uppföljning av SUS (individnivå) 

påbörjas nästa vecka. Uppföljningen består av telefonintervjuer till 

patienter och anhöriga. Vidare kommer uppföljning av medarbetarnas 

erfarenheter ske via en webenkät som beräknas skickas ut under januari-

februari 2020.  

- Över 400 personer har anmält sig till höstens workshops i SUS.  

- Fråga väcks om att analysera huruvida återinläggningarna skiljer sig åt 

mellan länets kommuner och i så fall utreda skälen bakom det. Möjlig 

uppgift för arbetsgrupp SUS nästa år.  

Jeanette Hjortsberg redogör för kontakt med regionens chefsjurist, Kerstin 

Cederberg, angående arbetet med den kommande länsövergripande 

överenskommelse missbruk/beroende. Även Tanja Mårtensson har haft denna 

kontakt i samma ärende. Det verkar förekomma en del frågetecken kring dels 

regleringen av psykiatrins del i överenskommelsen, dels hur arbetet fortgår i sin 

helhet. Tanja och Jeanette tar frågorna vidare för klargörande.  

Kalendern på hemsidan för Avdelningen hälsa och välfärd uppdateras nu löpande 

med konferenser etc. men är svår att hitta. Det finns en farhåga att information av 

detta slag inte sprids till relevanta verksamheter/funktioner. Tanja beskriver att 

hemsidan är under arbete och kommer uppdateras under nästkommande år. En 

del i detta är också att marknadsföra hemsidan och göra den känd. Tillsvidare ber 

Tanja om hjälp att sprida kalendern.  

Kommunerna har valt att föreslå Lena Fröyen till chefsnätverkets vice ordförande 

till nästkommande år. Chefsnätverket fattar beslut om ordförande och vice 

ordförande på nästkommande möte den 13 december.  


