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Lena Arnfelt, Kungälv
Monica Holmgren, Mölndal
Mio Saba, Mölndal
Lotte Mossudd, Lilla Edet
Christina Alvelin, Lerum
Margareta Antonsson, Partille
Erika Hägg, Partille
Shujaat Noormohamed, Tjörn
Malin Tisell, Öckerö
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Lena Holmlund
Maria Ljung
Yvonne Witzöe
Ulrika Karlsson (del av mötet)
Maryam Wahlund (del av mötet)
Rosanna Björklund (del av mötet)

Lena Holmlund hälsar som ny avdelningschef alla välkomna till ett nytt år med
socialchefsnätverket och presenterar dagens agenda.

1. Strategisk inriktning GR 2020–2023
Den strategiska inriktningen för GR presenteras 2019. Politiken vill minska antalet punkter och därav
kommer verksamhetsinriktningen se annorlunda ut mot tidigare. Fysisk planering, utbildning och
kompetens, näringslivsutveckling, digital transformering, social sammanhållning och trygghet och
miljö. Detta stämmer väl med AGENDA 2030.
Lena H presenterar även avdelningen Arbetsmarknad och social välfärds nya organisation. Lena
kommer att ingå i både socialchefsnätverket samt nätverket för arbetsmarknadschefer, i syfte att få en
helhet och öka samarbetet mellan dessa nätverk. Lena deltar också vid sociala styrgruppen och
arbetsmarknads styrgruppen, vilka är beredande till förbundsstyrelsen. Se bilaga.
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2. Socialchefsnätverket – året som gått, åren som kommer
En presentation av året som gått gjordes utifrån de olika temagruppernas arbete 2018, se bilaga. I
diskussion som följde framkom en del synpunkter:
-

-

Utvecklingen av ”Nära vård” berör alla och nätverket önskar utrymme på kommande nätverk
för att diskutera omställningen. Skapa en gemensam bild av vad Nära vård innebär.
Socialchefsnätverket ger uttryck för att man är nöjda över att GR idag har ett uppdrag i att
bistå kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är viktigt att tydliggöra GR:s roll
avseende hälso- och sjukvårdsfrågor, också i förhållande till vårdsamverkan.
GRYNING vård in-house pausas under en period.
Vem efterträder Catarina Johansson i NSK:s? Yvonne återkopplar en del frågor från nätverket
till Elisabeth.
Det finns en önskan om färre temaområden och istället kunna länka samman några. Nätverket
önskar se till helheten. Digitalisering är ett verktyg för verksamhetsutveckling som behöver
ingå i de olika grupperna och inte utgöra ett tema för sig. Diskussionen om syftet med olika
grupper och vad som ska åstadkommas relaterar även till nästa punkt i anteckningarna.
Christina A och Mio S ingår i beredningsgruppen inför mötena i socialchefsnätverket.

3. Planering 2019 – diskussion i fyra grupper
Nätverket uttryckte att socialchefsnätverket ska verka på en inflytande- och strategisk nivå, det är
angeläget att finna rätt nivå på frågorna mellan de olika nätverken. Det finns en önskan om att minska
antalet temagrupper från sex till fyra områden och att tydliggöra socialchefernas roller och mandat
kopplat till dessa. Förutom kunskapsutveckling och hälso- och sjukvårdsfrågor framhölls
arbetsmarknadsfrågor, social hållbarhet, digitalisering och boendeplanering som viktiga strategiska
frågor för nätverket att fortsatt fokusera på.
Diskussion kring nedanstående frågor fördes i fyra grupper och redovisades i helgrupp.
Anteckningar från gruppdiskussionen bifogas. Inför nästkommande nätverksträff kommer
synpunkterna sammanställas och förslag till vidare hantering att presenteras.
-

Vilka prioriteringar vill vi göra – viktigaste områdena?
Vilka teman?
Hur bemannar vi?
Hur tänker vi kring digitalisering?

Övriga frågor som lyftes i helgrupp var: Hur kan vi samarbeta kring vad som är kommunernas ansvar
och vad är medborgarnas ansvar? Hur utvecklar man en modern socialtjänst som är hållbar? Det finns
en styrka i att gemensamt skapa samverkan och samsyn men då behövs tid för djupare dialoger. Gärna
tillsammans med andra GR nätverk utifrån vissa frågeställningar.
Gemensamt för alla var en önskan om att minska antalet temagrupper till fyra och att nätverket önskar
en förlängning av nätverksträffarna fram till ca. kl. 15.00. Detta kommer bl.a. att ge utrymme för
fördjupade dialoger i helgrupp.
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4. Preliminär planering för mötet med den nya styrgruppen
Frågan bordläggs till nästa socialchefsnätverksmöte.

5. Kommunutredningen
Sverker Lindblad, regeringens särskilda utredare presenterade den pågående
kommunutredningen på ett seminarium där även kommundirektörer och övriga
chefsnätverk, vilka sammanträdde på GR denna dag deltog. Se separat
presentation.

6. Övrigt
-

Föreslagna datum fungerar inte för studieresa, GR återkommer.
Mio S kommer skicka ut fråga avseende VFU till nätverket.
Jenny Rangmar, forskare vid FoU i Väst har skrivit en rapport om Partilles arbete med vårdoch stödsamordning. Nätverket intresserade av att ett seminarium/workshop anordnas
utifrån denna. Rapporten skickas när den är klar.
Några kommande aktiviteter







Samverkansdag VästKom 8 mars
Konferens om planering av goda och effektiva boendemiljöer 9 april
(inbjudan skickats ut 1 februari)
På spaning efter social hållbarhet 24 april
Nästa nätverksmöte är 12 april
Socialchefsdagarna 25-27 september
Mötesplats Väst Välfärdskonferens GR för politiker och chefstjänstemän
24-25 oktober

Vid anteckningarna
Yvonne Witzöe
Maria Ljung
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