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Länsnätverket för förvaltningschefer (Chefsnätverket)  

Datum: 13 december 2019 
Tid kl. 09.30-14 (Förmöte kommun/region kl. 08.30-09.30). 
Plats: Myntgatan 2, Falun. Lokal: Siljan 
 
Närvarande:  
Jeanette Hjortsberg, Helene Kastemyr, Marie Ehlin, Jesper Karlsson, Ylva Renström, 
Elisabeth Hekkala, Ulrika Gärdsback, Malin Lindén Ohlsson, Elisabet Zimmer, Eva 
Björsland, Ingalill Frank, Carina Johansson, Barbro Forsberg Nystedt, Lena Freijs 
Lena Karlsson, Hans Liljeberg, Tanja Mårtensson 

 
1. Föregående minnesanteckningar 191115, Bil 1.  

Chefsnätverket beslutar 
att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  
 

2. Minnesanteckningar RUG funktionshinder 191206, RUG missbruk 191209 
Bil 2, 2a 
Minnesanteckningar RUG missbruk utgår.  
Chefsnätverket beslutar 
att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  
 

3. Beslut: Val av ordförande och vice ordförande i Länsnätverket för 
förvaltningschefer 2020  
Chefsnätverket beslutade på sammanträde 191004 att ge Styrgruppen i 
uppdrag att bereda ärendet och till dagens sammanträde föreslå 
kandidater till ordförande och vice ordförande under 2020.  
 
Styrgruppen föreslår att:  

1. Utnämna Jeanette Hjortsberg Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna till 
ordförande i Länsnätverket för förvaltningschefer 2020. 

2. Utnämna Lena Fröyen, Socialchef, Rättviks kommun till vice ordförande i 
Länsnätverket för förvaltningschefer 2020.  

 

Chefsnätverket beslutar  
att besluta i enlighet med Styrgruppens förslag p. 1-2 enligt ovan. 
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4. Beslut: Utse kommunrepresentant till Primärvårdsrådet i Uppsala- Örebro 

sjukvårdsregion, Bil 3 

En PMa (bilaga 3) har tidigare varit utsänd till socialcheferna i länets kommuner 
med information om att nominering av representanter pågår till det nybildade 
Primärvårdsrådet i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion. I rådet samverkar regioner 
och kommuner och vardera region ska utse en kommunrepresentant. 
Utnämnandet sker via de regionala stödstrukturerna (RSS).  Region Dalarna 
kommer genom Kunskapsstyrningsgruppen- beredningsgrupp (KSG-B) att utse sin 
representant till rådet. Regionens representanter i chefsnätverket medverkar inte i 
nedanstående beslut. 
 
Chefsnätverket genom kommunerna beslutar  

att utse Annelie Granath, Verksamhetschef Rättviks kommun till Dalarnas 
kommunrepresentant i Primärvårdsrådet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samt 
ge Tanja Mårtensson, Avdelningschef Hälsa och välfärd i uppdrag att förmedla 
chefsnätverkets beslut till det regionala Primärvårdsrådet.  

5. Beslut: Projektplan år 2 Inflytande och delaktighet –psykisk hälsa 2020 
(Inflytandeprojektet), Bilaga 4, 5  
Föredragande: Projektledare Therese Olsson, Avdelningen för hälsa och välfärd,. 
 
I Överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk hälsa 2018 och 
2019 har särskilda medel riktats till att stärka brukarmedverkan och samordningen 
av denna. I Dalarna har Regionen och kommunerna valt att i projektform anställa 
en projektledare tillika en Brukarinflytandesamordnare (BISAM eller 
”Inflytandesamordnare”) med uppdraget att bland annat sprida kunskaper om 
betydelsen av brukarinflytande och delaktighet till kommuner och region samt 
stöttat och samordnat intresseföreningar. Projektets arbete för 2018 och 2019 
redovisas i samband med redovisningen till regeringen av Överenskommelse inom 
området psykisk hälsa 2019 som chefsnätverket beslutade om på sammanträde 
191115, Bilaga 4.  

Arbetet som bedrivits under 2019 har skett med stöd av medlen för 2018 års 
överenskommelse varvid medlen för 2019 balanseras till 2020 och möjliggör 
därmed en fortsättning av projektet. Projektbudgeten uppgår till 1,2 mkr, 200 tkr 
är kvarstående från föregående år. Dessa överskjutande medel överförs till att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram program och innehåll för ett 
länsomfattande arrangemang under den nationella satsningen ”Fokus på psykisk 
hälsa” vilket infaller vecka 41, Bilaga 5.  

Therese Olsson lämnade en rättelse i projektplanen angående 
funktionshinderrådet, FRID. Samverkan med FRID kommer att ske inom ramen för 
projektet.  
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Chefsnätverket beslutar  
att godkänna plan och budget för Projekt: Inflytande och delaktighet- psykisk 
hälsa 2020.  
 
6. Rapport: Vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning - 
Samgranskning Dalarna, Bilaga 6 
Föredragande: Jeanette Hjortsberg  
 
KPMG och PwC har på uppdrag av Region Dalarnas revisorer och revisorerna i 
flertalet av kommunerna i Dalarna genomfört en granskning av vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med granskningen har varit att 
granska ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning som är i behov av insatser från såväl kommun som region. 
 
Rapporten är utsänd på remiss till Region Dalarna och samtliga kommuner. 
Gällande de delar i rapporten som beskriver samverkan mellan regionen och 
kommunerna lämnas ett gemensamt svar. Avdelningen Hälsa och välfärd ansvarar 
för att ta fram detta avsnitt och sänder ut för synpunkter.  

Chefsnätverket beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna med tillägget att kommunerna och regionen 
lämnar ett gemensamt remissvar avseende de avsnitt i rapporten som berör 
samverkan mellan kommunerna och regionen.  
 
7. Socialstyrelsens kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik, Bilaga 7 
Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att genomföra en kartläggning av 
förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. I 
regeringens uppdrag till Socialstyrelsen betonades att en välfungerande vård och 
omsorg samt samverkan mellan olika aktörer är speciellt viktig när individen både 
har en missbruksproblematik och lider av psykisk ohälsa. I uppdraget har 
Socialstyrelsen analyserat hur samverkan mellan olika verksamheter inom vården 
och omsorgen fungerar och hur denna på-verkar förutsättningarna för en god vård 
och omsorg. Utifrån de resultat som framkommit presenterar Socialstyrelsen ett 
antal förslag till en förbättrad samverkan. 
Rapporten kommer att föredras och diskuteras på kommande sammanträde i 
chefsnätverket.  
 
Chefsnätverket beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna.  
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8. Socialstyrelsens rapport om ändringar i lagen om utbyte av sprutor och 
kanyler -förslag till systematisk och samordnad uppföljning av 
sprututbytesverksamhet i Sverige, Bilaga 8 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp konsekvenserna 
av ändringar i lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler samt att utveckla 
systematisk och samordnad uppföljning av sprututbytesverksamheter i 
Sverige. 
Rapporten kommer att föredras och diskuteras på kommande sammanträde i 
chefsnätverket.  
 
Chefsnätverket beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
9. Muntlig rapport: SUS 
Hans Liljegren, områdessamordnare lämnar rapport och informerar bland annat 
om genomförda workshopar, individuppföljningen av SUS, arbetet med revidering 
av den länsövergripande samverkansöverenskommelsen samt från möte i SKR 
nationellt nätverk SUS. 
 
Se bifogade PP-bilder, Bilaga 15. 
 
Diskussioner angående vårdbegäran  
Fråga angående vårdbegäran för rehabpatienter hade aktualiserats på SUS-
workshoparna. Chefsnätverket konstaterar att den kommun som tar emot en 
vårdbegäran från regionens hälso- och sjukvård skall inte återsända den- oavsett 
om den kommer från primärvård eller slutenvård (om den inte är uppenbart 
felaktig eller ofullständig). Det är viktigt att inga patienter ”hamnar mellan 
stolarna” när kommunerna tar emot vårdbegäran från andra instanser än 
primärvården. Arbetsgrupp SUS kommer se över dessa rutiner nästa år (se nedan). 
 
Förlängning av länsövergripande överenskommelse SUS  
Regionstyrelsen har den 9 december fattat beslut om (ny) överenskommelse SUS 
med oförändrade villkor from 1 januari 2020- 31 dec 2022. 
 
Kommunerna har inte (genom socialcheferna i chefsnätverket) tagit del av 
förslaget om en ny överenskommelse. Vidare efterfrågar en del av kommunerna 
en utvärdering av nuvarande överenskommelse. Chefsnätverket beslutar att 
Arbetsgrupp SUS får ett utvidgat uppdrag att genomföra en utvärdering av 
överenskommelsen. Politiska beslut om en ny överenskommelse sker därefter i 
vardera kommun. Nuvarande överenskommelse gäller tillsvidare.  
 
Chefsnätverket beslutar:  
att lägga den muntliga rapporten till handlingarna. 
att Arbetsgrupp SUS får i uppdrag att skicka ut informationen angående rutiner 
kring vårdbegäran till samordningssköterskorna samt andra relevanta nätverk. 
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att ge Arbetsgrupp SUS ett utvidgat uppdrag att genomföra en utvärdering av 
nuvarande länsövergripande överenskommelse SUS och återrapportera denna 
till Chefsnätverket  
att beslut om godkännande av en ny överenskommelse SUS från och med 2020 
fattas i Chefnätverket och hänförs därefter till politiska beslut i vardera kommun.  
 
10. Muntlig rapport: Avdelningen för hälsa och välfärd  
Tanja Mårtensson lämnar rapport om det pågående arbetet och informerar bland 
annat om rekryteringen till avdelningen, uppstartade arbetsgrupper och om extra 
resurs till arbetet med överenskommelse om barn och ungas hälsa i Dalarna. 
 
Chefsnätverket beslutar 
att lägga den muntliga rapporten till handlingarna. 
 
11. Minnesanteckningar från nationella nätverk, Bilaga 9-13 
MILK-nätverket, SKL 30-31 oktober, Lena Berggren Region Dalarna och Ewa Kjell 
Borlänge, bilaga 9  
Socialchefsnätverket 21 november, Malin Lindén Ohlsson, bilaga 10  
NSK-S 21-21 november Ulrika Gärdsback, bilaga 11a-c 
RSS-nätverket 21-22 november, Tanja Mårtensson, bilaga 12 
RPO Psykisk hälsa 11 oktober, Jeanette Hjortsberg och Inga-lill Frank, bilaga 13 
 
Chefsnätverket beslutar 
att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 
 
12. Muntlig information: Vård och omsorgscollege 
Föredragande: Conny Danielsson, Strateg Kompetensförsörjning Region Dalarna  
 
Se bifogade PP-bilder, Bilaga 16.  
 
Chefsnätverket beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
13. Övriga frågor, Bilaga 14 
Kalendariet för Chefsnätverkets möten 2020 återutsänds. 
 
Enkäter för redovisning av stimulansmedel inom psykisk hälsa-området 2019 

På Chefsnätverkets möte 19115 beslutades att 2018 års analys och handlingsplan 

lämnas till SKL för redovisning av Överenskommelse inom området psykisk hälsa 

2019 (p.8). En kortare sammanfattning skulle tas fram som ett missiv till 

föregående års handlingsplan.  
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Efteråt har SKL (numera SKR) skickat ut ett flertal enkäter för redovisning av 

medlen och en enkät: ”Enkät 1 utvecklingsinsatser kommunerna” riktas till 

kommunerna och övriga enkäter till regionen.  

Regionen tar fram förslag på svar avseende ”Enkät 1” och skickar på snabbremiss 

för synpunkter till kommunerna. Regionen sammanställer sedan det slutliga 

enkätsvaret som vardera kommun får publicera i det inmatningsverktyg SKR 

kommer tillhandahålla. 

Förslag på enkätsvaret skickas under mitten av januari. Redovisning ska ha 

inkommit till SKR senast den 31 januari 2020. 

Chefsnätverket beslutar 
att Regionen tar fram svar avseende redovisning av stimulansmedlen inom 

området psykisk hälsa (”Enkät 1”) och skickar på snabbremiss till kommunerna. 

Regionen sammanställer sedan det slutliga enkätsvaret som vardera kommun får 

publicera i det inmatningsverktyg SKR tillhandahåller. 


