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Anteckningar 
 

Närvarande: 

Eva Emanuelsson. Alingsås  

Karin Lindell, Härryda  

Angelica Bron, Lerum 

Göran Hjertstrand, Mölndals stad 

Liza Albin, Mölndals stad 

Petra Runevik, Partille 

Veronica Strömsten, Partille  

Camilla Hesselroth, Göteborgs Stad 

Carina Håberg, Göteborgs Stad 

Tarja Mattila, Göteborgs Stad 

Daniel Gustavsson, Göteborgs Stad 

Anders Haag, Stenungsund  

Angelica Francisca, Öckerö  

 

 

Cecilia Axelsson, GR 

Nicholas Singleton, GR 

Lisbeth Lindahl, GR 

Yvonne Witzöe, GR, punkt 4 

Maria Melin MFD, punkt 2 

Per Nerman, SU, punkt 3 

 

1. Rundan 

 

2. MFD uppdrag om våldsutsatthet bland personer med 

funktionsnedsättning, bilder bifogas. 

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått i uppdrag av Regeringen att 

sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med 

funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier. 

Maria Melin presenterar arbetet och för en dialog med nätverket. 

Länk till mer information Uppdrag att inventera relevanta aktörers kunskap 

om våldsutsatthet - MFD 

Maila gärna maria.melin@mfd.se  

 

https://www.mfd.se/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-inventera-relevanta-aktorers-kunskap-om-valdsutsatthet/
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-inventera-relevanta-aktorers-kunskap-om-valdsutsatthet/
mailto:maria.melin@mfd.se
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3. Åtalsunderlåtelse 

Fråga från Göteborgs Stad. I rättegångsbalken 20:7 regleras 

förutsättningar för en mindre grupp som begått brott att inte behöva 

lagföras. Detta sker idag ibland med hänvisning till att insatser är 

pågående enligt LSS vilket innebär svårigheter på olika sätt. Per Nerman, 

rättspsykiatrin SU och sakkunnig inom området, inbjuden gäst.  

Per Nerman berättar om bakgrunden till att gruppen som får LSS-insatser omfattas av 

rättsregeln gällande åtalsunderlåtelse i RB 20:7. I gamla omsorgslagen kunde en 

person beviljas åtalsunderlåtelse om intagning på specialsjukhus eller vårdhem för 

vuxna kom till stånd. Denna vårdform finns inte idag.  

Åtalsunderlåtelse utifrån omsorgslagen via intagning på specialenhet innebar ett 

väsentligt starkare samhällsskydd än dagens regelverk. Åtalsunderlåtelse utifrån LSS-

insatser, insatser som är helt baserade på frivillighet ger inte detta skydd. Här finns, 

förutom samverkan med rättsväsendet, även anledning till förstärkt samverkan 

mellan psykiatrin och kommunerna. En möjlig åtgärd skulle kunna vara ett regionalt 

avtal om förstärkt samverkan kring målgruppen som beviljas LSS-insatser och som 

har behov av särskilt samordnat stöd. Delregionalt inom Göteborgsområdet har 

samverkansgruppen PSYKSAM tagit fram en riktlinje för målgruppen med psykisk 

sjukdom o kriminalitet (se nedan). Kan en liknande riktlinje tas fram även i denna 

fråga? 

Delregional riktlinje vård och stöd för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet 

(vgregion.se) 

Nätverket beslutar att arbeta vidare med frågan och eventuellt lyfta till 

vidare diskussion och fortsatt arbete inom vårdsamverkansgrupperingarna.  

Per förses i ett första steg med mer specifikt underlag och information att 

ta med till samverkansgruppen inom Göteborgsområdet, PSYKSAM. Göran 

Mölndal, Camilla Göteborgs Stad och Veronika Partille gör det. Vi följer upp 

frågan nästa möte, vad finns för rutiner och erfarenheter? Hur kan vi 

påverka på strukturell nivå? 

4. Korta punkter 

• Representant till beredningsgruppen för detta nätverk, (ersätta Lilian 

Hansson). 

Nätverket utser Liza Albin, Mölndals Stad 

Brist på förvaltare. Göteborgs Stad påtalar brister, bla pga att klienterna 

uppfattas som alltför svåra. Fråga från Göteborgs Stad, hur ser det ut i 

övriga kommuner? Cecilia och Nicholas tar med denna fråga och 

återkommer. 

• Yrkesresan, lägesrapport. Produktion av Yrkesresan FH har startats upp. 

NKR finns med I arbetet. Mölndal kommer att finnas med i referensgrupp. 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1252/SURROGATE/Delregional%20riktlinje%20om%20samverkan%20f%c3%b6r%20f%c3%b6rst%c3%a4rkt%20och%20samordnad%20v%c3%a5rd%20och%20st%c3%b6d%20f%c3%b6r%20personer%20med%20psykisk%20sjukdom%20och%20kriminalitet.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1252/SURROGATE/Delregional%20riktlinje%20om%20samverkan%20f%c3%b6r%20f%c3%b6rst%c3%a4rkt%20och%20samordnad%20v%c3%a5rd%20och%20st%c3%b6d%20f%c3%b6r%20personer%20med%20psykisk%20sjukdom%20och%20kriminalitet.pdf
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o Mötesplats Funktionshinder 2022 – utvärdering. Framåtblick. Väldigt 

positiv utvärdering. Högt skattade dagar. Känns även igen från 

nätverket. GR får i uppdrag att återkomma med förslag på nya dagar 

2024. Hur kan vi arbeta strategiskt med detta arrangemang? 

Målgrupper etc. 

o Nätverk verksamhetsutvecklare – rapport.  

o PYC, Parenting Young Children, föräldrastödsprogram – information 

från Yvonne Witzöe. Socialchefsnätverket önskade att denna  

dragning även ges i FH-nätverket. Frågan gäller om och på vilket sätt 

GR ska fortsätta arbeta med frågan. Beslut ska tas på 

socialchefsnätverket 14 oktober.  

 

5. VFU Socionomer, dialog utifrån förslag till överenskommelse.  

Cecilia ger lägesrapport. Överenskommelsen kommer att skickas ut på 

synpunktsrunda innan beslut i socialchefsnätverket 11 november.  

6. Workshop om lokala behov av kunskap, koncept från SKR för att mer 

systematiskt arbeta med kunskapsstöd och utveckling. 

Cecilia har förberett ett underlag som nätverket arbetar med. Detta 

kommer sedan processas med metodutvecklare i GR och sedan skickas till 

SKR för vidare arbete. Återkoppling väntas senare i år. 

7. Nästa möte 

Återkoppling dagens punkt 3, samt frågan om förvaltare 

Målgruppsförändring Personlig assistans 

Kompetensförsörjning, rapport från dialogmöte VoC 

Mötesplats FH 2024 

 

Antecknat av Nicholas Singleton  

 

 

 

Dagordningen utgår från de av nätverket prioriterade frågorna: 

• Dilemma ansvarsfördelning kommun/region och samordning 

• Personalförsörjning och bemanning 

• Välfärdsteknik och digital transformering 

• Brukarinflytande  

• Systematisk uppföljning  

• Boendefrågor  

• Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 

 


