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Mötesanteckningar, RPO psykisk hälsa 
sammanträde, kommuner  
Datum 2022-05-16 

Tid 13.15-14.30 

Plats Hotell Högland, Nässjö 

 

Medverkande  

Maria Branzell Hermelin  Östergötlands kommuner 

Mattias Vejklint   Jönköpings läns kommuner 

Ola Götesson   Kommunal utveckling – ersättare RJL 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

 

Förhinder; 

Camilla Freedeke   Kalmar kommun 

Victoria Häggerud   Kalmar kommun 

Daniel Abrahamsson   Kommunförbundet Kalmar län 

Yvonne Thilander   Norrköpings kommun 

Elisabeth Andersson   Gnosjö kommun 

 

Mötesanteckningar; Kommun RPO den 16/5 
 

Fortsatt diskussion kring ev politisk förankring av ex. nationella riktlinjer.  

 

Viktigt att bygga på det vi är i – finns inget formellt beslut på att vi ska delta i 

regionernas kunskapsstyrning. Ett beslut på socialchefsnätverk ett par år tillbaka… 

 

När deklarationen som styr kunskapsorganisationen för regionernas del kommer – 

Då är det viktigt att vi lyfter detta och får med kommunerna! 

 

För helheten – viktigt att lyfta detta i ReKo, LGL och LGVO. Detta är en början i att 

bygga en gemensam struktur för en fungerande beslutshantering. Detta kommer att 

fortsätta därav behöver man dela upp frågan i två delar – en fråga över hur man vill 

ha det över tid samt i nuläget en separat process/fråga för varje process/remiss. 

 

Kommunalt forum – enbart ett samordnande organ men har ingen beslutanderätt. 

Inte relevant att lyfta riktlinjer och/eller liknande. 
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Önskan om att Samverkansnämnden kan adjungera in kommunala politiken. Dessa 

är beslutsföra och har mandat. Politiker från alla tre län.  Om det ska fattas beslut på 

övergripande nivå vore detta det bästa forumet – MEN då måste kommunernas 

politik ingå i detta.  

 

Ola lyfter frågan vidare. 

 

Adhd/Autism 

 

Ska vi lämna ett gemensamt svar för alla kommuner? 

Det är av vikt att prata ihop sig på tjänstemannanivå i första hand och ta beslut 

kopplat till hur man gör det i respektive län.   

Viktigt att varje län tar det till sin struktur – kan vara ReKo, LGL samt LGVO alt 

det man bedömer vara relevant.   

 

Steg 1. ReKo, LGVO, LGL och/eller socialchefsnätverk – första mötet i höst, visa 

förslag på process för information.  

 

Barn och unga – stort och relevant område (Adhd).  

Funktionshinderomsorgen - autism.  

Socialpsykiatri. 

Missbruk. 

 

Skola/elevhälsa – lyft detta innan höst. Jönköpings län lyfter denna fråga i våra 

nätverk. Östergötland föreslår att deras län står bakom att Jönköpings län lyfter 

frågan till skola/elevhälsa eftersom det finns ett upparbetat nätverk. Kalmar? 

 

Steg 2. Skapa en process (se process för PSVF) 

- Möte snart efter den 20 oktober. Remiss och GAP-analys ut. Förslag 25 oktober 

13-15 

- Möte innan den 17 nov alt 2 dec för att samla in svar på GAP-analys samt remiss. 

Förslag 16 nov 8.15-10.15.  

Sista datum för inlämning av remissvar sätts till den 14 november – skickas till 

Jenny. 

 

Sammanställ kommunernas svar med regionernas.  

Jenny och Maria jobbar 13-16, den 16 nov.  

 

Seminarium den 17 nov alt 2 dec: Socialstyrelsen bjuder in. De som deltagit i 

remissvar bjuds in till detta möte.  
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Lanseringskonferens? Detta kommer sannolikt inte komma från socialstyrelsen 

utan är isf RPO Sydöstra som står för inbjudan. 

 

VIP Implementering – återkoppling och diskussion kring nuläge i våra tre län.  

 

- Hur har respektive län löst mandat och beslutprocesser? 

- Kontakt ut i kommunerna? Verksamhetsnära nätverk? 

- Specifika projekt och aktiviteter? 

 

Förslag till beslut; 

Samla alla 38 kommunernas socialchefer – diskutera hur vi lyfter in 

kommunernas frågor in i RPO. Kommunerna kan även se detta forum som en 

möjlighet att jobba gemensamt med kommunspecifika ärenden. Det finns strukturer 

för hur samverkan kan se ut med hjälp av de processtöd som finns.  

Förankra strukturen och skapa en rutin för att frågan lyfts i alla län.  

Ex rekommendationer från SKR – hur blir vi bottnade på det lokala planet?  

 

Vilka bjuder in – Ola (NPO, kommun), Bjarne (NPO, region)? Elisabeth/ Yvonne/ 

Camilla?  

(Träffas i Nässjö?) 

 

Ola – bjud in i de sammanhang RPO där det finns frågor som är relevanta… 

 

Beslut; 

Bjuda in våra tre socialchefer för ett gemensamt/ extra insatt Kommun RPO för att 

återkoppla dessa funderingar samt fortsatt planering framåt.  

Förslag på tid; 2 juni 15-16.  

 

Vid anteckningarna,  

Jenny Olofsson.  

Processtöd, Jönköpings län. 


