Minnesanteckningar socialpresidiet
29 mars 2019
Närvarande: Birgitta Sjögren Ånge, Niklas Säwén Sundsvall, Stig Grip Ånge, Mikael
Ahnström Ånge, Maritza Villanueva Contreras Timrå, Megan Sandberg Timrå, Krister
F Mc Carthy Härnösand, , Margaretha Tjernlund Härnösand, Åsa Nilsson Sollefteå,
Carolina Sondell Örnsköldsvik, Lars Kempe, Gudrun Sjödin Kramfors, Carina
Magnusson Kommunförbundet.

Dagordning:
1. Niklas hälsar alla välkomna och en presentationsrunda görs. Föregående
minnesanteckningar går igenom. Dagordningen godkännes och som övrig
fråga anmäls, mötesdatum, samordning mellan kommuner och
arbetsförmedling gällande nyanlända, samordning av funktioner mellan
kommunerna tex. MAS och MAR.

2. Arbetsordning, revidering av nätverksbeskrivning
Dokumentet gås igenom med några tillägg och godkännes därefter. Se bifogat
dokument.

3. Fokusfrågor för 2019.
- Presidiet diskuterar för/nackdelar med att ha nämnd eller ej, som ett
eventuellt område inför 2020. Det konstateras att förändring tar tid och det
finns önskemål om att börja parata om detta i slutet på 2019.
- Budget på regeringsnivå- detta tas upp på nästa möte då det förmodligen
finns mer information gällande budget.
- Missbruksvården- sprutbyten är ett aktuellt ämne och det behövs en
samsyn hur länet som helhet ser på detta. Diskussion om hur det fungerar
idag och hur man bör jobba vidare med detta. Följa upp vad som sas på
om sprutbyten vid SVOM- mötet i Åre. Målet måste vara att ett tydligt syfte
och mål med utbytesprogrammet- vad vill vi uppnå, hur går vi vidare? Det
finns en FoU rapport om detta. Bör tas upp i ReKo för fortsatt diskussion
tillsammans med tjänstemännen. Även samsjuklighet med flera diagnoser
är aktuellt att ta upp.
Sammanfattning av diskussionen och områden som presidiet bör arbeta vidare
med:
- Missbruk i olika perspektiv
- Ekonomiska förutsättningar- erfarenhetsutbyten mellan kommunerna
- Hemsjukvårdsavtalet kopplat till Nära vård

4. Uppföljning politiker plattformen 28/2
Aktuellt från politikerplattformen var/är hur kommunerna ska hantera
ensamkommande (EKB) barn under 2020. Kommunerna har tidigare blivit
tilldelade en ett antal individer EKB/kommun. Flera av kommunerna har inte
haft egna platser att erbjuda och har fått köpa platser till EKB.
2020 är prognosen för Västernorrland 15-20 EKB i länet och dessa ska
fördelas mellan kommunerna utifrån storlek på kommunen. Det innebär att det
kan bli svårt att placera tex. 1,25 EKB i en liten kommun. Det finns möjlighet
för kommunerna att komma överens och ”ge bort” sin kvot till en kommun som
har förutsättningar att ta emot.
Kommunerna rapporterar in till länsstyrelsen vilken möjlighet dem har att ta
emot EKB- Länsstyrelsen ansvarar sedan för omfördelning utifrån vad
kommunerna rapporterat in. Slutgiltigt hur fördelningen kommer att se ut
kommer i september.
Resonemang för om hur kommunerna tänker runt det hela. Hur gör man tex
när det gäller familjehem i kommunerna?
Ställningstagande görs i varje kommun om detta.

5. Hemsjukvårdsavtalet- erfarenheter och slutsatser hur det har fungerat
från 2014 fram till nu från respektive hemkommun.
Den uppföljning som skulle gjorts av hemsjukvårsavtalet 2017 har inte fullföljt
av olika anledningar.
Tröskelprincipen en vägledning eller ett hinder- gör vi rätt saker?
En jämförelse har gjorts i länet på antal HSL- insatser utifrån vad som var
beräknat inför övertagandet av hemsjukvården samt hur detta har utvecklat sig
fram till 2018. Det kan konstaterats att det är en ökning inom samtliga
kommuner. Viktigt att tänka på i sammanhanget är at förutsättningarna inte ser
likadana ut 2018 som det såg ut vid övertagandet (se bifogad pp)
Det finns en önskan om en uppföljning av hemsjukvårdsavtalet, lyfta mot
socialReKo ha en referensgrupp bestående av 2 politiker från regionen.
Hemsjukvårdsavtalet bör kopplas samman med ”Nära vård” utredningen.
6. Aktuellt från Kommunförbundet.
Utgår inget speciellt att informera om.

7. Inför Social ReKo i april
Ta upp hemsjukvården som en fråga kopplat till samverkan och nära vård.

Dag 2 kommer skolans politiker att delat och viktiga diskussioner kommer at
föras om det gemensamma projektet TSI. Viktigt att så många som kan deltar.

8. Övriga frågor
- Arbetsförmedlingen och samordning mellan kommun och arbetsförmedling
gällande nyanlända.
När det klarat hur neddragningarna i länet påverkar bör det avvaktas och följa
utvecklingen och invänta beslut på hur det kommer se ut framåt. När man vert
hur det ser ut eventuellt bjuda in arbetsförmedlingens chefer.
-

Samordning av funktioner mellan kommunerna bör diskuteras. Samordning
av tjänster mellan kommunerna skulle kunna vara ett sätt att nyttja
resurserna på ett effektivt sätt. För att nämna ett exempel på en sådan
samordning är MAS/MAR funktioner, det finns förmodligen fler funktioner
där det skulle kunna fungera. Krister tar gärna emot förslag , då vi behöver
se framåt. Alla tar med funderingen till respektive förvaltning.

-

Mötesdatum- diskuteras bland annat var presidiet ska var på mötet i maj
som är heldag. Örnsköldsvik bjuder in och planerar ett program. Nytt
datum för möte i oktober behövs, titta på förslag till datum inför nästa träff.

Mötet avslutas och ordförande tackar för engagemanget i gruppen.

Nästa möte: 24/5 heldag i Örnsköldvik

Antecknat av/
Carina Magnusson
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