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§ 44 Sammanträdet öppnas
Vice ordförande Andreas Karlsson hälsar välkommen, öppnar dagens möte och initierar
en presentationsrunda.

§ 45 Val av justerare
Jörgen Persson utses att justera dagens protokoll

§ 46 Föregående protokoll
Efter genomgång av protokoll från 2018-10-12 läggs det med godkännande till
handlingarna.

§ 47 Övriga frågor
Ang. Barnarenan (§ 59)
Ang. arvode Familjehemscentrum (§ 60)

§ 48 Fastställande av föredragningslista
Förslag till föredragningslista skickades med kallelsen den 7 december. Punkt 7. Projekt
”utskrivningsklar” utgår. Mötet fastställer föredragningslistan.

§ 49 Avtalssamverkan - återrapport
Inom ramen för pågående kommunutredning är ett delbetänkande om avtalssamverkan
antaget. Det ger möjligheter till samverkan kring vissa handläggningsfrågor, såsom till
exempel alkoholtillstånd, ärenden inom individ-och familjeomsorg (IFO) och
funktionshinderområdet. Den egna kommunens facknämnd har fortsatt ansvar men
själva handläggningen kan ”läggas ut” på annan kommun.
Diskussion om avtalssamverkan initierades på sociala samrådsgruppen den 12 oktober
och till dagens sammanträde har kommunerna haft att ta ställning till eventuellt intresse
för detta.
L. Hallquist träffar kontinuerligt andra sociala samordnare från Sverige och meddelar att
ingen kommun ännu har gjort något nämnvärt i frågan. Önskemål om att SKL ska
tillhandahålla juriststöd avseende avtalssamverkan är framfört vilket SKL har åtagit sig.
I efterföljande diskussion konstateras;
– att det finns behov av förankring i respektive kommun
– vikten av att den politiska nivån är överens, samt
– att fortsatt dialog är nödvändig
I samband med ovanstående diskussion uppmärksammades att uppdatering av vad som
gäller kring befintliga länsgemensamma överenskommelser är befogad.
Bland annat behöver information om befintligt dokument ”Arbetsformer för
primärkommunala samverkansrådets samrådsgrupper i BUZ och SocSam” ges.
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§ 50 Uppdrag ”Barnahus”
Barnahus är ett samlingsnamn på verksamheter där polis, åklagare, socialtjänst och
hälso- och sjukvård har en gemensam samverkansstruktur i utredningsprocessen vid
misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn.
Regiondirektören har gett regionöverläkare i uppdrag att sammanställa ett underlag (se
bilaga 1). Urban Tirén presenterar sitt uppdrag.
I efterföljande diskussion efterfrågas om dialog med kommunerna har aktualiserats i
uppdrag ”Barnahus”. Endast Östersunds kommun har varit involverade. Vidare påtalas
att Barnahus tangerar befintlig länsgemensam verksamhet Centrum mot våld (CMV).
SocSam informerar även om pågående utredning av CMV och att samverkan mellan
olika myndigheter även ses över inom ramen för denna. Kommunerna ser därför en risk
i att det sker ett arbete i parallella spår.
Kommunerna kan se samordningsvinster med CMV men verksamhetens nuvarande
lokaler rymmer inte Barnahusverksamhet. Samtidigt påtalas vikten av en politisk
överenskommelse och att frågan måste lyftas i SVOM. Kommunerna är eniga i att
Region Jämtland Härjedalen bör ha huvudmannaskapet för ett eventuellt framtida
”Barnahus”.

Sociala samrådsgruppens beslut
IFO-cheferna ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp med syfte att i nära samarbete med
Region Jämtland Härjedalen arbeta vidare med frågan om ett Barnahus i länet

§ 51 Utredningsuppdrag CMV – delrapport
För den fortsatta utredningen av CMV har kommunerna, enligt beslut i Sociala
samrådsgruppen 2018-10-12, haft i uppdrag att till utredaren lämna besked om vilka
behov/förväntningar etcetera de har av CMV. Synpunkter från kommunerna och från
den politiska referensgruppen (Karin Näsmark och Mona Modin Tjulin) har beaktats av
utredaren. Delrapport bifogades kallelsen och Elin Ring redovisar delar ur denna
(bilaga 2)
E. Ring framhåller att det kan vara svårt att sätta ett tak för antal individuella ärenden
hos CMV eftersom behovet hos de våldsutsatta är det som måste styra. För att på sikt
kunna bedöma CMV: s resurstilldelning behöver den årliga statistiken omfattas av
ytterligare parametrar såsom;
– redovisning av könsfördelning per insats
– separat redovisning av service- respektive biståndsbeslutade insatser per kommun samt
– redovisning av totalt antal mötestillfällen per service- respektive biståndsbeslutad
insats

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(9)

Sociala samrådsgruppen

Protokoll

5(9)

2018-12-14

Synpunkter från den politiska referensgruppen;
Karin Näsmark framför referensgruppens tack till utredaren för ett väl genomfört
arbete. Vad gäller utredningen redovisar Näsmark referensgruppens synpunkter/beslut
att beakta i det fortsatta arbetet;

5.1.1. Stöd till våldsutsatta
Beslut: Alla kvinnor som söker stöd, avsett var de bor i länet, ska få det.(Inget tak i
verksamheten nu, kommande utvärderingar får avgöra om det behövs). Information om
att kvinnor i kranskommunerna kan erbjudas insatser i hemkommunen måste bli bättre.
Statistiken måste bli bättre och mer fullödig. Utvärdering av insatserna utifrån klintens
perspektiv måste bli tydligare. Uppföljning utifrån antalet fullgjorda respektive avbrutna
insatser ska genomföras.

5.1.2 Partnerkontakt
CMV ska erbjuda våldsutövare stöd.
Beslut: det ska införas i samarbetsavtalet

5.1.3 Samarbetsavtal våldsutsatta barn i Trappan ang. föräldragrupper
Erbjuda föräldrastöd är bra. För få barn i föräldragrupper i dagsläget
Beslut: Ändra uppdraget och revidera samverkansavtalet. Utvärderas årligen för att se
om grupper ska återinföras.

5.1.5 Äldre och andra gruppers utsatthet för våld
Beslut: den kunskapsuppbyggnaden ska ske inom CMV
Slutligen anser referensgruppen att en arbetsgrupp bör utses med uppdrag att revidera
befintligt avtal med beaktande av de synpunkter som framkommit.

Sociala samrådsgruppens beslut
1. Centrum mot våld får i uppdrag att utöka sin statistik med nedan uppgifter;
– redovisning av könsfördelning per insats
– separat redovisning av service- respektive biståndsbeslutade insatser per kommun
– redovisning av totalt antal mötestillfällen per service- respektive biståndsbeslutad insats
– antal fullföljda respektive avbrutna insatser orsak samt orsak till avbruten kontakt/insats

2. IFO-cheferna ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp med syfte att revidera avtalet bland
annat utifrån referensgruppens synpunkter avseende;
– individuellt föräldrastöd till barn som deltar i Trappan-verksamhet
– kunskapsöverföring till kommunerna avseende stöd till äldre och funktionsnedsatta

3. Brukarperspektivet ska synliggöras i kommande uppföljningar av verksamheten
4. SocSam godkänner därmed delrapport ”Våld i nära relationer i Jämtlands län – aktuellt läge och
framtid 2018-12-06”
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§ 52 Kartläggning våld i nära relationer - mars månad 2019
Liselott Åsberg är sedan augusti 2018 projektanställd på 50 % under tre år (via tjänsteköp
från socialförvaltningen Östersunds kommun) för projekt ”kvinnofridssatsning”. Inom ramen
för projektet ”Kvinnofridssatsning” har projektledaren initierat en kartläggning över
antalet våldsärenden i länet.
Mot den bakgrunden informeras SocSam om att alla som under mars månad kommer i
kontakt/söker stöd hos kommunernas individ- och familjeomsorgsverksamheter i länet
ska tillfrågas om våld i nära relation.
Projektledaren hade önskat att övriga verksamheter inom socialtjänsten skulle omfattas
av kartläggningen men inom verksamheterna för äldre- och funktionsnedsatta behöver
kartläggning föregås av ytterligare planering och kunskapspåfyllnad.

§ 53 Angående finansiering projektanställning psykisk
hälsa
Projektet ”psykisk hälsa” har pågått sedan 2017. Finansiering av projektet har under två
år fördelats 50/50 mellan länets kommuner (totalt 2,5 mkr) och Region Jämtland
Härjedalen (totalt 2,5 mkr). Statliga stimulansmedel har gett huvudmännens fulla
kostnadstäckning. Osäkerhet råder kring om statliga medel kommer att utbetalas för
2019.
För 2019 är - regional samordning, - suicidprevention, - psykisk hälsa barn/unga samt –
brukarmedverkan planerade aktiviteter. Kostnader för planerade aktiviteter uppskattas
till 2,1 mkr. Delar av uppskattade aktivitetskostnader täcks av medel som kvarstår i
projektet vid 2018 års slut. Skillnaden mellan kvarvarande medel och uppskattade
kostnader (2,1 mkr) föreslås fördelas lika mellan kommunerna och Region Jämtland
Härjedalen.
SocSam har vid dagens sammanträde att ta ställning till om de godkänner att
kommunerna delar på halva kostnaden för samordning och planerade aktiviteter 2019
under försättning 1) att region JH tar den andra halvan och 2) att statliga stimulansmedel
utbetalas.

Sociala samrådsgruppen beslutar
1. Givet att region JH finansierar hälften av projektet samt att statliga medel beviljas
finansierar kommunerna 50 % av samordningstjänster inklusive aktiviteter för projekt
psykisk hälsa
2. Gällande fördelningsnyckel används för att fördela kommunernas kostnader

§ 54 Angående finansiering Brottsofferjouren (BOJ)
Brottsofferjouren har under många år erhållit ett årligt bidrag a´ 460 000 kronor som
fördelats mellan länets kommuner. Utöver det årliga bidraget har BOJ 2018 dessutom
ansökt om ett ökat verksamhetsstöd á 140 000 kronor.
Justerandes sign
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BOJ: s ansökan om ökat stöd 2018 har genererat olika beslut i kommunerna. Likaså
finns en variation avseende vilken kommunal styrelse, nämnd eller utskott som
behandlat BOJ: s ersättningsanspråk.
På SocSam: s oktobermöte påtalades att ersättningsfrågan med fördel kan behandlas i
respektive kommunstyrelse. Dessutom framkom önskemål om såväl likartad
ärendebehandling kommunerna emellan som att BOJ endast ska lämna en årlig ansökan.
För att det senare ska gynnas rekommenderar den politiska beredningen en höjning av
ersättningen till Brottsofferjouren, innebärande att den årliga ersättningen från om med
2019 skulle bli 600 000 kronor. (Bilaga 3. Fördelningsnyckel 2019).

Sociala samrådsgruppen beslutar
1. Årlig ersättning till Brottsofferjouren uppgår från och med 2019-01-01 till 600 000
kronor
2. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt gällande fördelningsnyckel
3. Social samordnare får i uppdrag att förmedla beslut till Brottsofferjouren

§ 55 Uppföljning av kommunernas insatser till
Storsjögläntans verksamhet
Region Jämtland Härjedalen har sett över sin del av Storsjögläntans verksamhet.
Kommunernas förvaltningschefer har uttryckt att även länets kommuner bör följa upp
omfattningen av kommunernas insatser till nämnda verksamhet. Framförallt utifrån att
kommunerna upplever att insatserna idag går utöver det avtal som dåvarande landstinget
och länets kommuner var överens om skulle gälla för Storsjögläntans verksamhet.
Uppföljning motiveras även av att mycket av de insatser som förs över till kommunerna
egentligen är specialiserad vård.
Förutom Storsjögläntan bör kommunernas insatser kopplade till dialysärenden, mobila
närvårdsteamet (MINT) etcetera följas upp.
Krokoms kommun förordar att deras medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) samt
dennes närmaste chef deltar i uppföljningsarbetet.

Sociala samrådsgruppens beslut
1. SocSam uppdrar till förvaltningschefsgruppen att utse en arbetsgrupp med syfte att följa
upp kommunernas insatser som är kopplade till Storsjögläntans och MINT-teamets
verksamheter

§ 56 Angående överskjutande medel hos
Familjerådgivningen
Länets kommuner finansierar gemensamt Familjerådgivningen med ett årligt belopp á
3,85 Mkr enligt fördelningsnyckel, baserad på invånarantal. Kommunernas
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facknämndsordförande utgör styrgrupp för verksamheten och Lennart Skoog är dess
ordförande.
Familjerådgivningen har ett överskott på 1,9 Mkr. bland annat beroende på vakanser
inom verksamheten. På sociala samrådsgruppen 2018-10-12 fick styrgruppen för
Familjerådgivningen i uppdrag att fastställa vilket belopp som ska återbetalas till
kommunerna samt att undersöka möjligheter till utbetalning av medlen innevarande år.
Styrgrupp för Familjerådgivningen i länet har beslutat att 1 miljon av upparbetat kapital
ska återbetalas till kommunerna under innevarande år. Återstående medel behålls inom
Familjerådgivningens verksamhet för oförutsedda händelser.

§ 57 Sammanträdestider 2019
Förslag till sammanträdestider för sociala samrådsgruppen (15/2, 15/3, 24/5, 4/10 och
6/12) presenterades på kallelsen till dagens möte. Föreslagna sammanträdesdagar inleds
med SocSam kl. 09:00 – 12:00. På eftermiddagarna kl. 13:00 – 16:00 sammanträder
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM). Vanligen hålls fyra årliga sammanträden
men 2019 är ytterligare ett möte inplanerat (15/3) med anledning av ny mandatperiod.
Utbildning/information till nya ledamöter kommer dock inte att ske endast vid ett
tillfälle utan ges vid ett antal sammanträdesdagar. Utöver sammanträdena arrangeras
årligen ett ”lunch till lunch-möte” s.k. samverkansdagar tillsammans med
Västernorrlands motsvarighet till SVOM. Vartannat år har Jämtlands län ansvar för
värdskapet och 2019 är det Ragunda kommun som ansvarar för arrangemanget.
Efterföljande diskussion visar att föreslagna datum inte stämmer för alla kommuner
eftersom kommuninterna möten i vissa fall har planerats till fredagar.
Det är viktigt att notera att det sedan lång tid tillbaka finns en ”överenskommelse”
som rekommenderar kommunerna att hålla måndagar och fredagar öppna för läns/regionala möten.
Sammanträdestider för 2019 fastställs på eftermiddagens SVOM

§ 58 SocSam:s prioriterade områden samt resumé av
mandatperioden 2015 – 2018
SocSam:s prioriterade områden under perioden 2015 – 2018 har varit;
Kompetensförsörjning - integration och - samverkan mellan kommunerna.
Det kan konstateras att inom de två förstnämnda områden har en rad aktiviteter skett.
Vad gäller kompetensförsörjning återstår däremot en hel del arbete. Området berör inte
enbart socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Frågan behöver hanteras på flera
nivåer inom kommunerna.
Kort resumé av aktuella ärenden under mandatperioden redovisas (bilaga 4.)
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§ 59 Information från Barnarenan
Jörgen Persson (ordförande i Barnarenan) informerade från Barnarenans senaste
sammanträde. Protokoll bifogas (bilaga 5.)

§ 60 Angående arvode Familjehemscentrum (FHC)
Mötet lyfter fråga om mer enhetlig arvodering till FHC. Lena H informerar om att en
översyn redan pågår för detta.

§ 61 Mötet avslutas
Vice ordförande avslutar dagens sammanträde och framför ledamöternas tack till
avgående ordförande Mona Modin Tjulin.
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