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Anteckningar
NÄRVARANDE
Nätverket
• Ebba Gierow, Ale
• Anita Hedström, Alingsås
• Karin Alvermalm, Alingsås
• Lena Lager, Härryda
• Karin Martinsson, Kungsbacka
• Lena Arnfelt, Kungälv
• Christina Alvelin, Lerum
• Lotte Mossudd, Lilla Edet
• Monica Holmgren, Mölndal
• Mio Saba, Mölndal
• Erika Hägg, Partille
• Rickard Persson, Stenungsund från punkt 4
• Shujaat Noormohamed, Tjörn

Göteborgsregionen
• Lena Holmlund
• Elisabeth Beijer
• Margareta Forsberg
• Sara Nordenhielm
• Maria Ljung p 8
• Yvonne Witzöe p 1-3
• Rosanna Björklund p 8
Övriga
• Anna Lindelöf, Stockholms Stad, på Skype
• Elin Sandberg och Love Lundin, Länsstyrelsen

1. Förebyggande arbete (Bildspel)
Anna Lindelöf, Stockholms Stad, deltar på Skype.
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Socialcheferna i Stockholm har initierat en fråga till Partnerskapet, där GR
samarbetar med SKL, övriga RSS och myndigheterna, om intresse för
samarbete kring vad som är verksamt inom förebyggande socialt arbete. Frågan
härrör från det första delbetänkandet i utredningen om socialtjänstlagen,
Framtidens socialtjänst, ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande
socialtjänst.”
Planeringen är att i höst starta en pilot i ekonomiskt bistånd och missbruk där
kommuner/stadsdelar kommer att arbete med case/vinjetter som sedan
doktorand/ forskare tar vid och sammanställer befintlig forskning: Vilken
evidens finns? Vilka lovande metoder finns? Arbetet fortsätter sedan med
socialtjänstens övriga verksamhetsområden.
Stockholmsregionen bjuder in GR att delta i och följa arbetet.
Stadsdelar/kommuner kan om intresse finns deltar aktivt i piloten, t.ex. genom
att arbeta med case. Svar senast i september om nätverket önskar att delta.
Piloten startar förmodligen i oktober.
Synpunkter i nätverket:
- Spännande arbete och frågor som vi alla funderar på.
- Önskemål om att utvidga arbetet till att inte enbart innefatta socialtjänsten. Förebyggande
arbete är inte enbart en fråga för socialtjänsten utan bör ses som ett gemensamt kommunalt
ansvar och rör också samhällsbyggnad, utbildning, folkhälsa.
- Arbetet kan hjälpa oss att synliggöra vad socialtjänsten ska göra och vad vi inte ska göra
samt andra aktörers ansvar och insatser.
- Socialtjänsten är snabba på att ta ansvar för frågor som kanske inte är vårt ansvar, t.ex.
gentemot Försäkringskassan.
- Vad menas egentligen med verksamma metoder? Hur ser vi på evidens, lovande metoder,
effektivitet mm.
- Definitionen av förebyggande arbete efterfrågas. Vad innebär det? Projektet behöver
definiera detta.

Nätverket är positiva till att fortsätta samarbetet med Stockholmregionen. GR fortsätter
dialogen med Stockholmregionen och återkommer i frågan.

2. AllAgeHub
Det underlag som skickades ut efter förra nätverksträffen bildar utgångspunkt
för dialogen.
Ägarstyrguppen har ställt sig bakom förslag 1 som innebär att den interaktiva miljön läggs
ner vid årsskiftet, med bakgrund mot sviktande besöksunderlag samt svårigheter att hålla
utbudet aktuellt. Fokus framöver ska istället ligga på att erbjuda stöd i utvecklings- och
innovationsarbete ute i kommunerna. Förslaget innebär ingen ekonomisk risk för
kommunerna utan handlar enbart om kommunerna är intresserade av att AllAgeHub ska
fortsätta stödja i innovationsarbete inom välfärdsteknik och boendefrågor.
Synpunkter i nätverket:
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- Självklart att vi ska fortsätta, men hur ser finansieringen ut? (Förslaget innebär enbart att
kommunerna förbinder sig till att bidra med egentid. Ett ja idag innebär att AllAgeHub går
vidare och tar fram en långsiktig finansieringsmodell.)
- Frågor kring organisering och finansiering. Önskemål att detta varit tydligare i underlaget.
(Yvonne redogör för GR:s ägarskap samt de personella resurser som finns i dagsläget.)
- Medskick från ägarstyrgruppen är att även om framtiden är oviss så har mycket hänt under
projekttiden som vi kan förfina och bygga vidare på. Prio ett är att hämta hem externa medel
för att stärka det fortsatta arbetet.

Nätverket beslutar att ställa sig bakom förslag 1. Kungsbacka önskar också att delta i
AllAgeHub-samarbetet. GR återkommer med projektplan samt finansieringsmodell.
Margareta Forsberg informerar om Flexit-forskare. Riksbankens
jubileumsfond har ett koncept där de bekostar en stor del av en forskartjänst
som knyts till offentliga organisationer. GR samarbetar med Jubileumsfonden
kring en utlysning av en forskare som kommer att ha fokus på digitalisering
och välfärdsteknik inom äldreomsorg och funktionshinder. Förhoppningsvis
kan en forskare knytas till AllAgeHub. Margareta kommer att återkomma till
nätverket med en längre dragning kring detta.

3. Nya ESFprojekt? (Bildspel)
Personer som står långt från arbetsmarknaden

Yvonne informerar att en diskussion kring nytt ESF-projekt har varit uppe i AMEnätverket. Fokus i ESF-utlysningen är personer som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmre arbetsmarknaden. Medel
kan beviljas till projekt med fokus på insatser till klienter eller brukare, men det finns
också möjlighet att söka medel för insatser till personal för att stärka arbetssätt och få
bättre resultat med den här målgruppen.
10 kommuner deltog i en workshop den 12 juni för att utreda vilket behov som finns i
kommunerna och som kan kopplas till fokus i utlysningen.
Synpunkter från nätverket:
- Har vi inte gjort liknande projekt tidigare? Vi behöver vara med på omställningen i
socialtjänsten, kanske inte gå in i projekt för att göra det vi brukar göra. Hur ser ansvaret ut i
förhållande till andra aktörer, vad ska socialtjänsten göra och inte göra?
- Behövs en noggrann omvärldsbevakning för att inte undvika parallella processer.
- Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och samordningsförbunden är viktiga parter för
den här målgruppen och har ett stort ansvar för insatser. Vi ska inte bygga upp en parallell
organisation.

GR sammanställer resultat från workshopen och undersöker vilka förutsättningar som
behövs vara uppfyllda för att projektekonomin ska gå ihop. Yvonne skickar ut ett PM
senast den 18 juni och kommunerna meddelar intresse senast den 1 juli. Om tillräckligt
underlag finns så avsätts personal på GR för att skriva en ansökan. Dialog med
samordningsförbund, AF och Försäkringskassan sker kontinuerligt för att minimera
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parallella processer. Inte en avsiktsförklaring i dagsläget, utan enbart en intresseanmälan.
Yvonne skickar ut lista med de som deltog på workshopen för möjlighet till avstämning på
hemmaplan.
Språkutvecklande arbetssätt

GR Utbildning har tagit initiativ till ett ESF-projekt med fokus på språkutvecklande
arbetssätt inom äldreomsorg. Fokus på kompetenssatsningar till personal för att stärka
språket samt kommunikation med brukare och anhöriga. Projektet ska ge stöd direkt på
arbetsplatsen till hela arbetslaget och inte utbildningar på GR. Äldreomsorgschefs- och
hälso- och sjukvårdschefsnätverket har uttryckt ett visst intresse och de har fått en
skriftlig förfrågan om att ingå i en GR-gemensam ansökan.
Arbetsmarknadsutredningen

Lena Holmlund väcker idén om en skrivelse till arbetsmarknadsutredning från
socialchefsnätverket och utbildningschefsnätverket. Nätverket ställer sig bakom detta
(skrivelsen bifogas).

4. Anvisningsmodell ensamkommande (Bildspel)
Elin Sandberg och Love Lundin, Länsstyrelsen, besöker socialchefsnätverket
med anledning av den justerade anvisningsmodellen för fördelning av
asylsökande ensamkommande barn. De vill informera om modellen och om
möjligheten att göra omfördelningar av mottagandet av ensamkommande barn
och asylsökande vuxna mellan kommunerna. Prognosen för landet 2020 är
1200 ensamkommande barn. Andelen anknytningsplaceringar kommer att
minska och andelen anvisningar att öka. En kommun kan överlåta sin andel
anvisningar till annan en annan kommun inom länet. Andelstal kan bytas mot
kommuntal för nyanlända. Förslag på kommuntal och andelstal för 2020
kommer ut i slutet av aug/början av sep och kommunerna kan lämna
synpunkter till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer också att titta på hur
boendeformer för ensamkommande utvecklas.
Synpunkter i nätverket:
- Kommunerna har fortfarande verksamheter för ensamkommande men de
avvecklas allt eftersom.
- SKL har ansett att ärenden som rör ensamkommande över 16 år bör hanteras
inom utbildningssektorn. Detta är en intressant idé anser nätverket och i flera
kommuner flyttas ärenden från socialtjänsten till utbildningssektorn när
ungdomarna fyller 18 år.
- Kommunerna är inte intresserade av att bygga upp verksamheter för fler
personer än de anvisade.

Karin Alvermalm visar utvecklingen av boenden för ensamkommande barn och
unga i Alingsås 2015-2019. Idag finns ett ungdomsboende i form av HVB för
ungdomar 16-21 år varav några är ensamkommande, inriktningen är alltså ett
blandat boende.
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5. VFU-avtalet Institutionen för socialt arbete, GU
Mio Saba ger en återkoppling från avtalsdialogen med institutionen för socialt
arbete. Nuvarande avtal gäller till och med 2019. I avtalsdialogen har framförts
kommunernas önskemål om pengaersättning för att ta emot studenter. Det
finns fyra förslag från institutionen i nuläget:
1 Ekonomisk ersättning om 3 000 kronor per student, lärarresurserna på VFUterminen dras ned, en ny kursplan tas fram och motprestationerna försvinner.
2 Nuvarande avtal löper fram till ett nytt centralt avtal finns på plats.
3 Socionomprogrammet kommer att genomgå en översyn 2022, i samband med
denna så kan man ändra kursbudgetar i på andra kurser i programmet. Detta
innebär att man kan få loss mer pengar till ersättningen för VFU studenterna. I så
fall bör nu varande avtal gälla fram till dess.
4 Inget avtal.

Dialog om konsekvenser av de olika alternativen.
Socialchefsnätverket enas om att driva alternativ 4 med följande tillägg:
- Kommunerna tillhandahåller platser (dock anges inget antal).
- En lärare från institutionen ringer runt till verksamheterna och ordnar platser.
- Varje GR-kommun utser en person i kommunen som är ingången i kommunen dit läraren
kan ringa.

6. Tema Boende/bostäder (Bildspel)
Korta lägesrapporter från nätverkets samarbete för social hållbarhet i
samhällsplaneringen och planering av boenden FH och ÄO.
Lotte Mossudd ersätter Christina Alvelin i arbetet med boendeplanering. Länk
till dokumentation från konferensen om goda och effektiva boendemiljöer:
Länk
De fem piloterna för att stärka det sociala perspektivet i samhällsplaneringen
avslutas i november och en ansökan om att fortsätta med insatser för
kunskapsspridning är inskickad till Formas. Uppmärksammas på seminariet på
temat ”På spaning efter social hållbarhet” den 18 november.
Synpunkter i nätverket:
- Kan socialchefsnätverket och samhällsbyggnadschefsnätverket träffas?
- Arbetet behöver koppla an till förebyggande arbete, en angelägenhet för hela
kommunen.

Ett förslag på hur arbetet går vidare i boendeplaneringen tas fram i
temagruppen och presenteras i höst.
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7. Studieresa
Finns det intresse för en studieresa?
Nätverket kommer fram till:
- Ja till studieresa.
- Bryssel!
- Våren 2020.

8. Digitalisering och välfärdsteknik (Bildspel)
Rosanna Björklund ger en kort information om läget när det gäller System i
välfärden (SIV), Digiteam, FVM och Inera/1177.
Ett erbjudande om SIV till alla kommuner går ut efter beslut den 18 september,
kommunerna ska sedan ha fattat beslut i januari 2020. Under den tiden
kommer informationstillfällen att ske.
Erbjudandet om FVM har gått ut till kommunerna, man har fram till november
på sig att svara. VästKom kan stötta med informationsmöten, besök i
chefsnätverken, finnas på kommunalförbunden md öppet kontor, information
till kommunernas kontaktpersoner, öppet forum varannan fredag och
metodstöd till kommunernas nyttoanalys. VästKom kommer att tillhandahålla
Ekonomistyrningsverkets analysmall för nyttoanalyser.
Information har skickats ut om Digiteam. Kommunerna ska meddela sitt
intresse till SKL senast den 30 juni. Om GR-kommuner blir uttagna kan GR
delta i arbetet. En eventuell ”systeransökan” till Vinnova kan diskuteras vidare.
Inera, en förstudie pågår, Rosanna återkommer.
Synpunkter i nätverket:
- Erbjudandet måste skickas till rätt nivå: kommundirektörerna och IT-cheferna
och för kännedom till socialchefsnätverket fvb till äldreomsorgs- och hälso-och
sjukvårdscheferna.
- Svårt att överblicka allt vad som pågår!

9. Gryning Vård AB
Lena Holmlund återkopplar enkätresultat från de frågor om behov och
önskemål till Gryning Vård som socialchefsnätverket svarat på. Ägarrådet har
fått underlaget.
Förslaget är att ägarstyrgruppen får några frågor utifrån underlaget. Frågorna
stäms av vid dagens möte och följs upp i nätverket framöver.
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9. Tack och Lycka till!
Hej då kära socialchefer, och lycka till i jobbet och livet, hälsar Elisabeth Beijer!
Några kommande aktiviteter:
Nästa nätverksmöte är 6 september
Socialchefsdagarna 25-27 september
Mötesplats Väst Välfärdskonferens GR för politiker och chefstjänstemän 24-25 oktober
Mötesplats IFO är den 14 november
På spaning efter social hållbarhet 18 november
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