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Närvarande: 

 

Nätverket 

Taija Holmberg, Ale 

Åsa Wallin, Alingsås 

Karin Lindell, Härryda  

Diana Brovall, Kungsbacka 

Carina Winkler, Kungälv  

Christian Sandgren, Lerum   

Angelica Bron, Lerum 

Camilla Karlsson, Lilla Edet 

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 

Heidi Christensen, Göteborgs Stad 

Anders Haag, Stenungsund  

 

Från GR 

Cecilia Axelsson, GR 

Nicholas Singleton, GR 

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst GR 

Johanna Lundgren, AllAge hub 

Myriam Belbekri, AllAge hub 

 

Inbjudna 

Naana Rench, Coompanion  

Anteckningar  

 

1. Rundan  

Laget runt utifrån aktuella frågor. 

 

2. Tema Bostad med särskild service, BMSS  

 

Digitaliseringens möjligheter  

Johanna Lundgren och Myriam Belbekri, från All Age Hub, 

berättar om pågående projekt, testbäddar inom bostad med 
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särskild service och vilka möjligheter som finns framåt. För mer 

information och kontakt, se www.allagehub.se  

 

Framtidsspaning bostad med särskild service 

Workshop där vi fortsätter dialogen från nätverksmötet i 

november 2021. Hur bygger vi och utvecklar insatsen BMSS för 

att möta framtida behov? Många brukare med komplexa behov. 

Hur ska vi bygga och planera i en föränderlig värld? Dialog om hur 

vi skulle vilja att det ser ut ur olika perspektiv, brukare, personal, 

verksamhet/organisation. 

Från gruppdiskussionerna: 

• Rätt kompetens är viktigt.  

• Arbetsmiljön i fokus. 

• Målgruppsinriktade boenden eller blandat? 

• Framtidens boendeutformning – krävs nya perspektiv. Vi 

behöver ta ansvar att föra in de nya perspektiven. 

Målgrupperna är inte homogena. 

• Samsyn mellan myndighet/utförare.  

• Flexibilitet och individanpassning. Skapa flyttkedjor och 

möjlighet att flytta till annan boendeform.  

Vad kan vi göra tillsammans? 

• Prognoser som stämmer med verkligheten, det tar ca 7 år 

att få ett nytt boende på plats. 

• SKRs underlag och metodstöd för prognos och planering 

särskilda boenden. Se här 

• Reda/driva juridiska frågor  

• Utveckla samarbete myndighet/utförare 

• Input/studiebesök, dialog och erfarenhetsutbyte. Tex 

arkitekter, andra länder, lärande exempel. 

 

Nationellt pilotprojekt - lokala behov av kunskap  

Cecilia ger en lägesrapport. Kan vi ta hjälp av forskning? Vilka 

befintliga kunskapsstöd används? Och vad behöver vi veta mer 

om? Utifrån den dialog som vi har haft under mötet identifierar vi 

kunskapsluckor som vi kan ta med till detta sammanhang.  

• Begränsningsåtgärder 

• Hur fångar vi brukares behov i ett större perspektiv?  

• Utbildning och kompetens. Yrkesresan FH på gång. 

• Integrering teknik begränsas av nuvarande lagstiftning. 

 

3. Korta punkter  

• Mötesplats FH 6-7 april. 

Sista anmälningsdag 15 mars. (Se tidigare utskickad 

information). Om ej nyttja alla platser, meddela Nicholas. 

Seminarievärdskap information i nästa vecka. (De som ej 

svarat räknar vi med båda dagarna). 

http://www.allagehub.se/
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/sarskiltboendealdre/prognosochplaneringsarskildaboenden.28194.html
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Fakturaadress skickas till 

susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se  

• VU-nätverket, inget nytt sedan sist. Nästa träff 29 april. 

• Aktuella utbildningar på GR 

Behov av TAKK? Utbildning för utbildare. Återkoppla 

gärna om behov finns till Nicholas. 

Några kommande utbildningar:  

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning 27 

april, utbildare Margareta Lunde Martinsson 

 

Efter önskemål från er erbjuder GR utbildning i ASI, samt metoddag för de som 

redan gått ASI. Mer information i länkar nedan. 

ASI-utbildning 

Addiction Severity Index (ASI) | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) 
 

        Metoddag för de som redan har gått grundkursen i ASI.       

      Metoddag: Addiction Severity Index (ASI) | Göteborgsregionen (GR) -
(goteborgsregionen.se) 

 

• Socialdepartementet besöker Göteborgs Stad. Presidiet för nämnden för 

funktionsstöd, Göteborg, och delar av förvaltningsledningen tar emot besök från 

socialminister Lena Hallengrens statssekreterare och SKR den 6 april.  

 

Vad vi från GR önskar berätta för besökarna gällande verksamhetsområdet 

funktionsstöd: 

Nätverket stöttar detta initiativ. Det finns en avsaknad av statliga satsningar inom 

området som har en betydelse för verksamheternas möjligheter till 

kompensförsörjning och utveckling. Camilla antecknar synpunkter från nätverket.  

Maila gärna in eventuella synpunkter till Carina, Camilla eller Tarja innan 5 april. 

 

4. Socialt företagande  

Naana Rench från Coompanion är inbjuden och berättar om 

socialt företagande, hur det har utvecklats över tid samt vilka 

möjligheter det kan skapa för personer med funktionsvariationer.  

 

5. Nästkommande möte 

Gemensamt med IFO-chefsnätverket den 6 maj. Tema: 

Kunskapsbaserad socialtjänst  

Nästa möte blir fysiskt på GR den 6 maj kl 9-15 tillsammans med 

IFO-cheferna. Tema kunskapsbaserad socialtjäns 

 

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 

 

mailto:susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se
https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/attblialdremedintellektuellfunktionsnedsattning.5.5242224a17ce9bd8a6654e3.html
https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/addictionseverityindexasi.5.1803745417f44c549408c66.html
https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/metoddagaddictionseverityindexasi.5.3d3d65dc17ee36e9de7d196.html
https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/metoddagaddictionseverityindexasi.5.3d3d65dc17ee36e9de7d196.html

