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Mötesanteckning, RPO kommun Sydöstra 
Datum 2022-09-28 

Tid 8.30-10.00 

Plats Zoom 

 

Medverkande  

Yvonne Thilander   Socialchef, Norrköpings kommun 

Elisabet Andersson   Socialchef, Gnosjö kommun 

Camilla Freedeke   Socialchef, Kalmar Kommun 

 

Maria Branzell Hermelin  Östergötlands kommuner 

Mattias Vejklint   Jönköpings läns kommuner 

Victoria Häggerud  verksamhetsutvecklare, socialchef Kalmar 

kommun 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

 

Ola Götesson   Kommunal utveckling 

 

Dagordning och mötesanteckningar – genomgång av tidigare protokoll 
 

1. Nationell information, NPO. (Ola/Mattias) 

 

Ola är inte närvarande vid mötet. Vi beslutar att lägga tiden på att arbeta med frågan 

om kommunernas delaktighet och struktur. 

 

2. Kommunernas delaktighet och struktur  

 

Syfte med socialchefernas medverkan;  

- Socialcheferna lyfter in frågor som rör gemensamma områden för kommun och 

psykiatri.  

- Socialcheferna avgör var frågor behöver förankras på hemmaplan. 

(Socialchefsnätverk? ReKo, LGL eller LGVO? Chefsnätverk för ex områdeschefer 

inom socialpsykiatri? Strategigrupper?)  

- Socialcheferna avgör tidsspann som behövs för förankring i den egna 

länsstrukturen. 
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RPO är en beslutande grupp vad gäller övergripande strategier och projekt – men 

besluten kan behöva förankras. Regionens specialistpsykiatri har representation från 

beslut- och mandatnivå.  

 

Om kommunerna är starka och eniga finns goda förutsättningar för att kunna 

påverka – handlar mycket om att lyfta de frågor som upplevs som mest relevanta. 

 

2. a Vilka sakfrågor/ämnesområden är de viktigaste för kommunerna att lyfta 

in i RPO Sydöstra? 

 

Vad kan vi åstadkomma på 3 regioner och 38 kommuner? 

 

Gemensamma prioriteringar –socialcheferna kan få mandat för att arbeta med i 

dessa forum. 38 kommuner kan lyfta in frågor och verkligen ta höjd gemensamt för 

detta tillsammans med regionerna.  

 

Vi kan ha den gemensamma berättelsen, sätta tonen för hur arbetet ska göras…  

Det vi gör i toppen påverkar arbetet framåt!  

 

Vad är viktiga socialchefsfrågor – ex samsjuklighetsutredningen, hur ska vi jobba 

framöver?  

Vilka överenskommelser ska vi komma överens om?  

Vad är viktigt för alla kommuner? 

 

De allra viktigaste frågorna är gränsdragningsfrågor och samverkansfrågor.  

 

Frågor kring samverkan och gränsdragningar återkommer i precis alla nivåer, 

verksamheter och nätverk. Detta behöver stå med i handlingsplanen och vara en 

stående punkt på dagordningen. (Mer specifika frågeställningar kan lyftas under den 

övergripande frågan.) 

 

Exempel på en viktig fråga – Placering av barn och unga som behöver psykiatrisk 

vård. En gemensam fråga över alla tre län är att kommuner köper vård när 

regionerna inte hinner ta emot och själva inte köper in vården. En liknelse skulle 

kunna göras vid köer vid för operationer – kommunen skulle inte kunna köpa in 

vården i det fallet. Hur tänker regionerna om att de släpper bedömningsfrågan till 

kommunerna när det gäller bedömning kring psykiatrisk vård? 

 

Ex på en annan viktig fråga är kriminalitet – stor fråga och utmaning för 

kommunerna. Inte bara en fråga för det geografiska området i en globaliserad 

värld… 
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2. b Vilka utmaningar vill kommunerna hantera tillsammans i RPO Psykisk 

hälsa Sydöstra? 

 

Vi arbetar med samma individer i kommun och region.  

Brister i våra verksamheter och kring samverkan handlar ofta om resurs- och 

kompetensbrist.  

 

Hur gör vi detta gemensamt för våra gemensamma individer? 

Hur tar vi ansvar tillsammans?  

I vilka frågor blir vi starka tillsammans? 

 

För att detta ska funka; 

 

Det finns stora möjligheter att jobba med detta – leder till funderingar kring 

representation och struktur.  

 

Är det rätt representation i nuläget? 

Viktigt att våga släppa på en del av strukturen – ex är det inte relevant att diskutera 

vårdförlopp i samband med att socialcheferna är med. 

 

Kommunerna behöver i högre grad ge uttryck för vilka behov som finns utifrån de 

egna länen.  

 

RPO kanske bör vara ett mer beslutande forum. När det ska omvandlas till verkstad 

behöver andra delar komma in.  

Stegvis RPO-representation? En nivå där beslut tas – en nivå med mer 

representanter på respektive egna forum med möjlighet att lyfta det region- och 

kommunspecifika. 

 

Vi får draghjälp av varandra om vi arbetar med frågor utifrån samverkan. 

 - Oro för att mängden personer kan leda till avsaknad av delad målbild. Detta gör 

det svårt att besluta om gemensamma prioriteringar.  

 

- Uttryck för skilda uppfattningar kring hur vi ska samverka – några mer inriktade 

på samverkan, andra tänker i andra banor. Kan leda till frustration– en fundering 

kring ”vad gör vi här”? Hur blir det verkstad utifrån dessa skilda 

uppfattningar/målbilder? 

  

Funderingar kring primärvård – hur löser vi den representationen? 
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 Hur ska vi samla oss kring frågan om RPO Psykisk Hälsa – 4ggr per år? 

 

Dagordning för respektive möte är viktig. 

 

Tydliggöra förankringsbehov – vilka frågor behöver förankras i vilket nätverk inom 

vilken tidsperiod?  

 

Arbetsgrupper utifrån behov, med ett tydligt uppdrag under en avgränsad tid.  

(Till exempel kring frågan om placering av barn och unga som behöver psykiatrisk 

vård) 

 

Mindre behov av nationell information. Kan denna ges på annat sätt? 

 

Nästa steg – Jenny och övriga kommunrepresentanter lyfter in denna diskussion till 

RPO AU 221003 för fortsatta samtal i frågorna.  

 

3. Fortsatta frågor för socialcheferna; 

 

- Hur har vi förankrat vår medverkan i RPO i våra egna strukturer? 

- Vilka mandat har respektive socialchef?  

- Vilka strukturer finns i de egna nätverken för att hålla detta levande – ex en 

stående punkt i socialchefsnätverk ? 

 

 

Vid anteckningarna,  

Jenny Olofsson.  

Processtöd, Jönköpings län. 


