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Protokoll lokal ledningsgrupp Närvårdssamverkan Borås 

2022-01-27 
 

Tid: 13:15-15:00 
Plats: Teams 

 

Närvaro:  

Namn: Arbetsplats: Information: 
Maria Jonsson, ordförande 
 

Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad 
 

X 

Linda Weiland, sekreterare Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad 
 

X 

Magnus Stenmark Sociala omsorgsförvaltningen, Borås Stad 
 

X 

Tina Arekvist Lundell 
 

Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad X 

Hans Abrahamsson Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Borås Stad 
 

X 

Pär Arvidsson Fäldt  
 

Grundskoleförvaltningen, Borås Stad - 

Ina Furtenbach Lindén Förskoleförvaltningen, Borås Stad 
 

- 

Christer Samuelsson 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Borås Stad 
 

- 

Anna Stensson (ersättare) 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Borås Stad 
 

X 

Åsa Skytt Jansson Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 
 

X 

Marie Elm 
 

Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad X 

Sukhdeep Sing 
 

Herkules vårdcentral, Privata utförare X 

Mikael Krantz 
 

Herkules vårdcentral, Privata utförare X 

Mia Svahn 
 

Närhälsan - 

Mia Börjesson Olsson 
 

Närhälsan Rehab - 
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Maria Glemfelt 
 

Södra Älvsborgs Sjukhus X 

Elena Exner 
 

Vuxenpsykiatrisk klinik, SÄS - 
 

Anders Claesson 
 

Folktandvårdens allmäntandvård X 

Kristina ”Kicki” 
Söderlund, ordförande 
lokal arbetsgrupp äldre 
 

Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad 
 

X 
från kl 14.30 

Jonas Sahlberg, 
ordförande lokal 
arbetsgrupp barn och unga 
 

Grundskoleförvaltningen, Borås Stad X 

Dick Qvarnström, 
ordförande lokal 
arbetsgrupp psykisk hälsa 
 

Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad X 
 

 

Besök: Maria Andersson Willner och Ellen Lageholm, regionutvecklare Välfärd, 
Boråsregionen kl 13.30-14.30 
 

Underskrifter: 

Ordförande: 

 Maria Jonsson 

Justerare: 

 Anders Claesson 

Sekreterare: 

 Linda Weiland 

 

1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. En presentationsrunda 
genomförs.   
 

2) Godkännande av dagordning och eventuella övriga frågor 
Dagordningen godkänns. Inga övriga frågor.  
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3) Föregående mötesprotokoll 
- Ny organisation SÄS – Maria G presenterar en organisationsskiss enligt bilaga 1.   
 

4) Val av justerare 
Beslut: Anders Claesson utses att justera protokollet bredvid ordförande.  
 

5) Fullföljda studier  
Maria Andersson Willner och Ellen Lageholm, regionutvecklare Välfärd har bjudit in sig till 
dagens möte. Informationen nedan gick ut med dagordningen:  
 
”Boråsregionen förbereder just nu arbetet med kraftsamling Fullföljda studier. Arbetet för 
Fullföljda studier syftar till att öka den sociala hållbarheten i Boråsregionen. Barn och unga i 
Västra Götaland ska ges de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god 
hälsa, utbildning och framtidstro. Satsningen kopplar an till Boråsregionens beslutade 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Arbetet för Fullföljda studier kommer också att 
kroka arm med det arbetet som görs kring problematisk skolfrånvaro i Närvårdssamverkan. 
 
Satsningen på fullföljda studier riktar sig till viktiga vuxna som möter barn och unga 0-25 år, 
och syftar till att genom ett aktivt förebyggande och åtgärdande arbete möjliggöra att fler 
slutför sin skolgång. Detta är viktigt såväl för individen som för samhället, och kan 
förhoppningsvis leda till minskad psykisk ohälsa och goda förutsättningar till arbete och 
etablering i samhället, och i förlängningen till jämlika förutsättningar att leva ett gott liv i vår 
delregion. 
 
Under januari-maj -22 kommer en förstudie genomföras som ska leda fram till en 
handlingsplan för Fullföljda studier i Boråsregionen. Ett viktigt led i arbetet med förstudien är 
att träffa centrala grupper i kommunerna för att tillsammans rita upp en bild över vad som 
görs i kommunerna och vad ni ser att Boråsregionen skulle kunna göra för att underlätta 
arbetet. Under mars är ambitionen att hålla workshoppar med utvalda i varje kommun för 
att tillsammans identifiera åtgärder och insatser som kan ligga till grund för handlingsplanen. 
Därför vill vi gärna komma ut och besöka er lokala ledningsgrupp innan dess för att ta del av 
era erfarenheter av brister kopplat till fullföljda studier och hur era prioriteringar knyter an.”   
 
Maria och Ellen berättar att de precis startat upp steg 1 vilket innebär att informera om 
Fullföljda studier Sjuhärad och identifiera vad som görs i samverkan, behov och utmaningar 
genom workshops i ledningsgrupper/nätverk. Alla fyra kommunalförbund i Västra Götaland 
driver delregionala projekt under tidsperioden 2022-01-01 – 2024-12-31.  
 
Mötesdeltagarna delas in i tre workshopgrupper. Se vad grupperna kom fram till i slutet av 
bilaga 2.  
 
När mötesdeltagarna återsamlas framför de frågor och synpunkter på upplägget. De undrar 
vilken ålder projektet riktar sig mot och Maria A-W berättar att projektet riktar sig mot barn 
och unga upp till 25 år. De efterfrågar också ett syfte om vad exakt det är som ska göras 
delregionalt.  
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Det vore också bra att diskutera vilka hinder som finns i samverkan. Man behöver också 
värna om att projektet inte blir ett parallellt spår med andra arbeten som pågår. 
Maria A-W och Ellen tackar för synpunkterna och tar med sig dem i det fortsatta arbetet.   

  
6) Aktuellt från Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Uppdragsgrupp Barn och unga  
Hans rapporterar att uppdragsgruppen fortsätter att arbeta med suicidprevention, SIP 
och att stötta de lokala arbetsgrupperna.   
  
Uppdragsgrupp Psykisk hälsa  
Gruppen har fått i uppdrag att förbättra samarbetet mellan vårdgivarna.  
 
Maria G önskar att Uppdragsgrupp Psykisk hälsa får i uppdrag att titta på hanteringen 
kring bostadslösa. Ordförande ber Maria G skriva ner information om punkten så att 
den kan sättas upp på dagordningen för nästa möte.  
 
Beslut: Eventuellt nytt uppdrag till Uppdragsgrupp Psykisk hälsa rörande hanteringen 
kring bostadslösa sätts upp på dagordningen till nästa möte den 7 april. Maria G 
ombeds skriva ner information om punkten och skicka in till Linda Weiland.   
 
Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan  
Inget att rapportera.  
  
Styrgrupp Närvård  
Ordförande påminner om att anmäla sig till Spridningskonferensen den 4 februari.  
För protokoll se Närvårdssamverkans hemsida. 

 
7) Lokala arbetsgrupper – aktuellt läge 

Lokal arbetsgrupp Barn och unga  
Jonas berättar att den 7 februari ska arbetsgruppen träffas för att diskutera 
verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022.  
Jonas påminner ledningsgruppen om att han fortfarande önskar en 
uppdragsbeskrivning för lokal arbetsgrupp Barn och unga.  
 
Höstens arbete har bestått av psykisk ohälsa, ta fram stödmaterial och vart man ska 
vända sig vid misstanke om sexuella övergrepp. Gruppen har också diskuterat 
handhavandet av avvikelser och den triagering som ska vara placerad i Göteborg. 
 
- Verksamhetsberättelse 2021, påminnelse – se ovan 
- Verksamhetsplan 2022, påminnelse – se ovan 
 
Lokal arbetsgrupp Psykisk hälsa  
Dick är ny ordförande för lokal arbetsgrupp Psykisk hälsa. Han berättar att 
verksamhetsberättelse för 2021 är klar och i verksamhetsplanen för 2022 fortsätter de 
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med samma huvudområden som tidigare. Dick vill slå ett slag för personer med 
samsjuklighet. Gruppen har även diskuterat reella case.  
 
- Verksamhetsberättelse 2021 – se bilaga 3. 
- Verksamhetsplan 2022 – se bilaga 4.  
 
Lokal arbetsgrupp äldre  
- Verksamhetsberättelse 2021 - Arbete pågår med verksamhetsberättelse för 2021.  
- Verksamhetsplan 2022  - Kristina berättar att gruppen önskar fortsätta med 

huvudområdena SIP, vårdövergång i samverkan och läkemedelsgenomgångar.  

Kristina berättar att Monica Golcher som representerar pensionärsföreningen 
efterfrågar information till allmänheten om vad en SIP är för något.  

8) Kontakt med primärvården  
Maria G har skickat in nedan mail som kommer från Personligt ombud, 
Arbetslivsförvaltningen.  
 
”Vi har många klienter som tillhör primärvården och många gånger skulle vi behöva prata 
med dem gällande ett ärende (ej tidsbokning). Den enda vägen in till primärvården för vår del 
är via telefonbokning.  
Det är väldigt tidskrävande och många gånger har primärvården inte möjlighet att ringa upp 
vid avtalad tid vilket medför att vi måste gå vidare till nästa möte och inte kan svara i telefon.  
Ett önskemål är att kunna nå primärvården direkt utan telefonbokning. Vi har fått 
direktnummer till öppenvårdsmottagningarna och det har fungerat bra.  
 
Det är även ett problem att kunna boka läkartid åt flera klienter (på samma vårdcentral) 
under samma dag eftersom ett telefonnummer endast kan registreras en gång för 
uppringning.  
 
Personligt ombud är även sammankallande i arbetsgruppen för psykiatrins dagar. 
Arbetsgruppen har försökt att få med en representant från primärvården men inte lyckats.  
Vi ser ett stort värde i att primärvården är med.” 
 
Närhälsan medverkar inte på dagens möte och representanter för privat utförare var 
tvungen att lämna mötet innan denna punkt togs upp.  
Maria G berättar att frågan kommer från Uppdragsgrupp Psykisk hälsa och 
understryker vikten av samarbete och att skapa bra kontaktvägar.  
 

9) Corona nuläge  
Pga tidsbrist stryks punkten på dagens möte.  
 

10) Implementering FVM (framtidens vårdinformationsmiljö)  
Ordförande berättar att det finns inget nytt att rapportera.  
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11) Strategiska dokument från berörda nämnder i region, primärvård och kommun, 
dvs beslut i organisationen som påverkar de andra organisationerna  
Pga tidsbrist stryks punkten på dagens möte.  
 

12) Avvikelse i vårdsamverkan  
Pga tidsbrist stryks punkten på dagens möte.  
 

13) Informationskampanj för omställning till Nära vård och SIP 
Arbetsutskott, Vård- och äldreförvaltningen önskar lyfta behovet av att gå ut med en 
gemensam informationskampanj om omställning till Nära vård och arbetet med SIP 
som pågår för Boråsaren.   
 
Beslut: Punkten Informationskampanj för omställning till Nära vård och SIP tas upp 
för resonemang på nästa möte den 7 april     
 

14) Beslut 
Beslut: Anders Claesson utses att justera protokollet bredvid ordförande.  
 
Beslut: Eventuellt nytt uppdrag till Uppdragsgrupp Psykisk hälsa rörande hanteringen 
kring bostadslösa sätts upp på dagordningen till nästa möte den 7 april. Maria G 
ombeds skriva ner information om punkten och skicka in till Linda Weiland.   
 
Beslut: Punkten Informationskampanj för omställning till Nära vård och SIP tas upp 
för resonemang på nästa möte den 7 april     
 
 
 
Bilaga 1. SÄS nya organisation 220127 
Bilaga 2. Information om Fullföljda studier Sjuhärad 2022-01-27 
Bilaga 3. Verksamhetsberättelse Närvårdssamverkan 2021 - lokal arbetsgrupp Psykisk 
hälsa 
Bilaga 4. Verksamhetsplan Närvårdssamverkan 2022 - lokal arbetsgrupp Psykisk hälsa 


