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Område Mål Aktiviteter Ansvar Tid 

Kompetens- och 

metodutveckling 

Beskrivna behov av 

kompetensförsörjning lämnade 

till Kompetensförsörjningsgrupp. 

 

Arbetsgrupp diskuterar, kommer fram 

med förslag som lämnas till 

Socialchefsgrupp och ev. 

personalnätverket/kompetensnätverket 

inom kommunalförbundet  

 

Arbetsgrupp finns 

(Ann-Sofie Söderberg, Barbro 

Holmgren, Erene Svantesson) 

Våren 2018 

Formulerade frågeställningar om 

Habilitering lämnade till 

styrgruppen för vårdsamverkan 

Habiliteringen bjuds in för att informera 

om råd&stöd. Forum diskuterar 

konsekvenser. En konsekvens kan bli 

förändringar i kommuner, en annan kan 

bli dialog med Habiliteringen inom 

ramen för vårdsamverkan. 

Forum 2018- 

Omvärldskunskap 

 

Delad och förmerad kunskap 

Kunskap om vad vi kan hänvisa 

till i samverkan. 

Insikt om vad kommuner 

kompenserar som kan vara 

annans ansvar. 

Antagande om/ tolkning av vad  

Utbyte av erfarenheter av internt 

samarbete runt personer med 

sammansatta behov. 

Bevakning av information på nationell, 

regional och delregional nivå, samt 

inom forskning- och utveckling.  

Följa nya lagstiftningar (LSS, SoL) 

Forum med stöd av 

processledare 

Beredning ser till att ta med 

punkten på varje mötes 

dagordning. 

Gemensamt ansvar att bevaka 

och att initiera dialog i Forum, 

Löpande 



 

som avses med ”goda 

levnadsvillkor” 

 

Kunskap om HoS-avtal m.fl. 

Aktiviteter kan uppkomma utifrån ny 

kunskap 

samt att lägga ut på 

samarbetsytan 

Metoder/Stöd Användningen av IBIC ska 

komma igång i de kommuner 

som valt att använda det. 

Vi följer utvecklingen i kommunerna. 

Även utveckling av systemstöd (även 

kopplat till resurs-/ekonomistöd)  

Forum 2018- 

Funca, ev samverkan om 

utbildningar 

Vi väntar in den studie som görs av 

Lunds universitet. Var och en sätter sig 

in i metodiken och +/-. 

Tas upp på första mötet 2018 2018 

 Ökad användning av digitala 
hjälpmedel 

Varje kommun har tagit fram en 
handlingsplan och arbetar enligt den. 
Forum bjuder in e-hälsosamordnare för 
bevakning av utveckling och 
möjligheter. 

Beredning bjuder in till ett 

möte per år 

 

2018- 

 Samarbetsytan ska användas 
som ett forum för dialog och 
information mellan Forumets 
möten. 

Bygg en god struktur 
Se till att alla är med 
Använd ytan för information, 
diskussion, gemensamma dokument 

Processtödjare bjuder in de 

som inte är inne. Forums 

ansvar att nyttja. 

2018- 

 Juridisk träffsäkerhet i 

handläggning och trygghet för 

handläggare. 

Följa utvecklingen av 

socialchefsgruppens beslut att verka för 

ett gemensamt juridiskt stöd i 

Skaraborg. 

Handledning av LSS-handläggare 

Frågan om gemensamt stöd 

följs av processtödet. 

Handledning arrangeras av 

Processtöd/Kommunalförbund 

2018 

Brukarinflytande Ökat brukarinflytande genom 

fördjupning av frågeställningar 

via dialogslingor/DMO.  

Sju kommuner har utbildade vägledare 

som gör dialogslingor. Vid intresse 

utbildas fler.  

Mariestads kommun är 

värdkommun för DMO. 

2018- 



 

 Forum följer utvecklingen Forum 

 Årlig brukarundersökning Pict-o-

Stat.  

 

Pict-o-Stat. Respektive kommun (14) 

ansvarar för eget avtal och personalens 

kompetens. 

Forum följer utvecklingen. 

Forum 2018- 

Struktur 

Organisation 

Ledning 

Funktionshinderområdet ska 

synas och  upplevas som en 

positiv del av samhället 

I Forum delar vi med oss av aktiviteter 

för synliggörande (lokala mässor, 

broschyrer, teater...) 

Deltagande vid Idébytardag. 

Forum 2018- 

Samverkan Ökad samverkan internt med 

personer med sammansatta 

behov 

Respektive kommun kan 

använda det material som tagits 

fram i rapporten om Komplexa 

ärenden 

Forum följer utvecklingen 

Nuläge tas fram i respektive kommun – 

uppföljning sista mötet 2018. 

Utveckling?  

Vad gjordes? Rapport 

Socialchefsgruppen. 

Forum 2018- 

Personer med 

funktionsnedsättningar ska 

omfattas av vårdsamverkan 

Kan eventuellt bli ett område längre 

fram 

Forum 2018? 

 


