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Anteckningar
NÄRVARANDE

Nätverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ebba Gierow, Ale
Anita Hedström, Alingsås
Karita Saapunki Björk, Göteborg
Lena Lager, Härryda
Karin Martinsson, Kungsbacka
Lena Arnfelt, Kungälv
Monica Bondesson, Lerum
Lotte Mossudd, Lilla Edet
Eva Klang Vänerklint
Helen Smith, Mölndal
Erika Hägg, Partille
Margareta Antonsson, Partille
Rickard Persson, Stenungsund
Shujaat Noormohamed, Tjörn
Malin Tisell, Öckerö

Göteborgsregionen
•
•
•
•
•

Lena Holmlund
Sara Nordenhielm
Maria Ljung
Margareta Forsberg
Cecilia Axelsson

Övriga
Anette Skårner, Göteborgs universitet
Mikaela Starke, Göteborgs universitet
Ann-Sofie Isaksson, VGR
Ulrica Söderlund, VGR

1. Korta punkter (bilder finns)
•

Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för
strategiska ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via
förbundsdirektörerna i de fyra förbunden ta fram ett
antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av
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•

•

•

•

•

•

2.

Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt
ägartillskott. Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra
kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska
ställningstaganden. Frågorna tillställs kommunchefer och socialchefer i
kommunerna (se mejl från Sara Nordenhielm 2020-12-11). Svar senast
26/1 till Cecilia.Axelsson@goteborgsregionen.se.
Vi tackar årets beredningsgrupp! Helen Smith, Mölndal, väljs som
kranskommunernas representant i beredningsgruppen 2021. Karita
Saapunki Björk kvarstår tills nya representanter är utsedda från Göteborg.
GR har beviljats ESF-medel för BROS (Branschråd offentlig sektor), vilket
innebär att vi säkrat processtöd under 2021 (start 1 feb) för branschråd ÄO.
Projektet sker i samarbete med branschråd förskola och grundskola.
Under 2021 prövas ny modell med stärkt koppling mellan en forskare/ vid
FoU i Väst till respektive strategiskt chefsnätverk. Syftet är bl.a. att skapa
bättre förutsättningar för nätverken att identifiera behov av forskning och
utveckling utifrån sina respektive områden (se bilagd
uppdragsbeskrivning). Detta innebär att FoU-chef Margareta Forsberg
kommer att kopplas till socialchefsnätverket.
Aktuellt FVM. Designarbetet är generellt försenat och för kommunernas
del så är designen inte påbörjad. Förseningarna påverkar inte tidplanen i
dagsläget. Diskussion uppstår om Tim, målbild, FVM, eHälsa mm. Kan
finnas ett behov av fördjupning på kommande nätverksträff.
Rekvirering och rapportering medel ÖK Nära vård/Vårdens medarbetare
2020. (Instruktioner har gått ut via mejl från Sara Nordenhielm 9/12).
Kommunerna ska dels fylla i en blankett för rekvirering av medel som har
förbrukats under 2020, dels en enkät som avser hur medlen förbrukats
under 2020. Enkäten går att besvara först 2020-12-17.
Inom GR/FoU i Väst pågår tre studier kopplat till omställningen av en god
och nära vård. Ytterligare en studie är tänkt att starta 2021. Studierna
genomförs på uppdrag av chefsnätverken och styrgruppen för social välfärd
och är viktiga fakta och kunskapsunderlag för kommunerna kopplat till
den omställning som pågår. Efter dialog i temagrupp HoS lyfts betydelsen
av att kommunerna medverkar och bidrar med underlag i studierna. Se
bifogade bilder.
Cecilia Axelsson ersätter Sara Nordenhielm ansvarig planeringsledare för
nätverket from årsskiftet, då Sara går in som vik. enhetschef (efter Yvonne
Witzöe). Cecilia kommer fortsatt ha FH- och IFO-chefsnätverken, något
som vi ser kan bidra till stärkt koppling mellan nätverken.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) (bilder
finns)
Mikaela Starke och Anette Skårner, ambassadörer för FYS och forskare vid
GU, informerar om syftet med satsningen. FYS är ett nationellt

2 (4)

Socialchefsnätverket
Anteckningar 2020-12-11
Digitalt möte via Teams

forskningsprojekt finansierat av Forte som pågår 2019 – 2026, där fyra
lärosäten samverkar. Forskarskolan syftar till att långsiktigt bidra till
kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Verksamma inom socialtjänsten
med examen på avancerad nivå (magister/master) får möjlighet till en
forskarutbildning i socialt arbete genom halvtidsstudier under fyra år, för att
därefter återgå till socialtjänsten. Forskarskolan finansierar 50% av lönen
under studietiden, dvs 25% av heltidslön. FYS har haft tematiserade
utlysningar kring bl.a. barn och unga, äldre, funktionshinder och psykisk
ohälsa. Utlysningen 2021 är dock öppen. Ansökningsperiod 1 december 2020
– 1 mars 2021 och det finns 12 platser. Detta är forskarskolans sista utlysning.
Nätverket för en dialog om utmaningarna för små kommuner att använda
sig av möjligheten. Det finns dock all möjlighet att samverka mellan flera
kommuner, vänd er gärna till Mikaela eller Anette för dialog om detta.
Frågor uppstår kring gränssnittet mellan FYS, FoU i Väst och GR. FYS är en
fristående organisation men GR och FoU i Väst ser detta som ett viktigt
initiativ till att stärka ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten.

3. GR:s yttrande gällande Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SoU
2020:47
Styrgruppen för social välfärd har gett i uppdrag åt GR att lämna ett remissvar
på slutbetänkandet från utredningen kring framtidens socialtjänst, Hållbar
socialtjänst SoU 2020:47. Nätverket har fått förslag till yttrande i kallelsen.
Synpunkter inför framtagandet av förslaget är inhämtade genom
socialchefsnätverkets workshop 13 nov. Yttrandet utgår från de huvudsakliga
förslagen i slutbetänkandet samt utifrån ett regionalt perspektiv.
Beslut
Nätverket ställer sig bakom GR:s förslag till yttrande. Förslaget går vidare
till politiken.

4. Återkoppling kommunvisa dialoger Mini-Maria (bilder finns)
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har under hösten haft kommunvisa
dialoger kring utvecklingen av Mini-Marior (frågan var uppe på nätverket 2009-04). Ulrica Söderlund och Ann-Sofie Isaksson, koncernkontoret VGR,
återkopplar resultat. Utifrån dialogerna har ett förslag till modell tagits fram
som bl.a. innefattar:
•
•
•

Definition av begrepp för mottagning (huvud-, bas- och när-)
Enskilda avtal med kommunerna med finansiering 50/50
Verksamheten är på primärvårdsnivå och ska innehålla
sjuksköterskor, socionomer, psykolog och läkare.
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•
•

Bygger på integrerat arbete, behandlare/sjuksköterska arbetar i par
Regionhälsan är utförare för regionen

I dialogerna har samverkansområden identifierats (1: Ale och Lilla Edet, 2: Kungälv
och Stenungsund, 3: Lerum, Partille och Alingsås, 4: Mölndal och Härryda, 5:
Tjörn och Öckerö). Fortsatt dialog kommer nu ske med kommunerna i respektive
samverkansområde. En återkoppling till nämnden ska ske under januari, därefter
tas kontakt för dialog.
Nätverket diskuterar om en ”låg-tröskel-verksamhet” möter behoven bäst hos
målgruppen, t.ex. finns många unga med komplex problematik och i behov av
specialiserat stöd. I modellen ingår avtal gällande konsultstöd från
specialistvården och det är angeläget att samverkan fungerar i praktiken.

5. Uppföljning enkät
Nätverket får besvara en enkät om nyttan och samarbetet inom GR med fokus på
några av politikens utpekade områden för 2020. Samtliga chefsnätverk får svara
(anpassade enkäter utifrån ansvarsområde). Resultatet utgör ett underlag inför
årsredovisningen.

6. Julöverraskning från Lena och Sara
Vi tackar för samarbetet under året som gått och önskar en God Jul och Gott Nytt
År!
Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm
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