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Anteckningar socialchefsnätverk 
extrainsatt möte 

Tema: Överenskommelser mellan SKR och regeringen 2021 

 

Närvarande: 

 

Nätverket:  

Ebba Gierow, Ale  

Karin Alvermalm, Alingsås 

Anita Hedström, Alingsås 

Monica Sörensson, Göteborgs Stad 

Katarina Meuller, Göteborgs Stad 

Lena Arnfelt, Kungälv  

Eva Klang Vänerklint, Mölndal 

Lotte Mossudd, Lilla Edet  

Monika Bondesson, Lerum 

Margareta Antonsson, Partille  

Erika Hägg, Partille  

Rickard Persson, Stenungsund  

Shujaat Noormohamed, Tjörn  

Malin Tisell, Öckerö  

 

Göteborgsregionen:  

Lena Holmlund 

Margareta Forsberg, FoU i Väst 

Cecilia Axelsson 

Maria Ljung 

Sandra Goll Rasmussen Nielsen (punkt 2) 

Natalja Lipovskaja Nilsson (punkt 4) 
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1. Mötet inleds 

Lena Holmlund, GR, inleder mötet och hälsar välkommen.  

2. Överenskommelser  

Överenskommelse God och nära vård 

Maria Ljung, GR, informerar om överenskommelse God och nära vård. Bilder 

bifogas. Länk till mer information finns i rubrik.  

 

Följande är förslag på GR gemensammainsatser 2021: 

• Projektledare på GR som stödjer kommunerna i arbetet med nära vård 

utifrån stöd/dialog med kommunernas lokala kontaktpersoner. 

• Seminarier, utbildningar, processtöd 

• FoU studier (personcentrering och uppföljning av effekter av statliga 

satsningar inom ÖK) 

• Mötesplats nära vård 

• Digital lärplattform långsiktig/strategisk planering (LMS) 

• Karriärsutvecklingsmodell legitimerad 

• Samarbeta om expertkunskap över kommuner (handledarmodell) 

• MAS/MAR nätverk 

• Yrkesspecifik forskningssamverkan med lärosäten. ( ex ta del av 

föreläsningar, kommundoktorand) 

• Förslag från Temagrupp digitalisering ex processtöd, SIP och 

användande av välfärdsteknik 

 

Dialog om Länsgemensamma insatser kopplat till ÖK nära vård diskuteras med 

temagrupp HSV den 15/3.  
 

Planering av arbete i varje kommun: Här är ett tips är att läsa hela 

avsnittet om utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 

samt ta del av den film som finns med som länk i bildspelet. Vidare framgår 

exempel på områden att använda medel till i bildspel. 

 

Beslut:  

Socialchefsnätverket beslutar att 

1. Godkänna framtaget förslag till fördelning av medel 

2. Ge GR uppdrag att arbeta vidare med föreslagna gemensamma 

aktiviteter 2021 

3. Uppdra åt temagrupp HSV om länsgemensamma aktiviteter 2021 

 

De kommuner som inte närvarade på mötet eller som förmedlat att de önskar 

mer information innan ställningstagande kommer att kontaktas under 

kommande vecka av planeringsledare från GR. 

https://skr.se/download/18.47e5b952177449c0feba4717/1612168629010/Overenskommelse_God_och_nara_vard%202021.pdf
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Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus 

Sandra Goll Rasmussen Nielsen, GR, informerar om överenskommelse om 

äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Bilder 

bifogas där förslag från temagrupp Digitalisering presenteras. Länk till mer 

information om överenskommelsen finns i rubrik. 

Beslut: 

Socialchefsnätverket beslutar att  

1. Ställa sig bakom temagrupp Digitaliserings planering för arbete med 

prioriterade områden 2021. 

2. Tillsätta medel från överenskommelse äldreomsorg – Teknik, kvalitet 

och effektivitet med den äldre i fokus till arbete inom området. 

3. Godkänna förslaget om att tillsätta medel från överenskommelse God 

och nära vård till arbetet inom områdena Understödja fortsatta 

digitala möten kring individsamverkan samt Kompetensutveckling för 

ledningsstrukturer. 

 

Nyttorealiseringsmodell efterfrågas, samt att arbetet utgår från tidigare 

satsningar i GR inom området. De kommuner som inte närvarade på mötet 

eller som förmedlat att de önskar mer information innan ställningstagande 

kommer att kontaktas under kommande vecka av planeringsledare från GR. 

Överenskommelse om insatser inom område psykisk hälsa och 

suicidprevention 

Cecilia Axelsson, GR, berättar om överenskommelsen. Bilder bifogas. Länk till 

mer information finns i rubrik.  

Beslut: 

Socialchefsnätverket beslutar enligt föreslaget alternativ nummer 1 för den del 

av överenskommelsen där GR tilldelas medel för suicidprevention. Detta 

innebär att: 

1. GR samlar ombuden och identifierar behovet av aktiviteter som ger 

samverkansvinster. Särskilt ska insatser med koppling till 

omställningen till nära vård och det förebyggande arbetet i 

kommunerna beaktas.  

2. GR behåller medel för administrativa uppgifter och för gemensamma 

aktiviteter. Resterande medel fördelas till kommuner. 

3. Beslut tas på socialchefnätverket den 16/4 

De kommuner som inte närvarade på mötet eller som förmedlat att de önskar 

mer information innan ställningstagande kommer att kontaktas under 

kommande vecka av planeringsledare från GR. 

Överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetet 

https://skr.se/download/18.674da0c4176840ee94de4deb/1609236015871/Overenskommelse_aldreomsorg_teknik_kvalitet_effektivitet_2021.pdf
https://skr.se/download/18.674da0c4176840ee94de4deb/1609236015871/Overenskommelse_aldreomsorg_teknik_kvalitet_effektivitet_2021.pdf
https://skr.se/download/18.303bc5d51768421ffcb5290c/1608727757886/Overenskommelse_insatser_psykisk_halsa_2021.pdf
https://skr.se/download/18.303bc5d51768421ffcb5290c/1608727757886/Overenskommelse_insatser_psykisk_halsa_2021.pdf
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/fortsattsatsningpajamstalldhetochkvinnofrid.36803.html
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Bilder bifogas. Sara Nordenhielm kommer tillsammans med Göteborgs Stad att 

undersöka om överenskommelsen innehåller delar som kan bidra till arbetet 

med stödcentrum hedersrelaterat våld. Länk till mer information om 

överenskommelsen finns i rubrik. 

3.  Återrapportering av medel för ök nära vård 2020 

Maria Ljung, GR, rapporterar om hur medel för 2020 har använts av GR 

gemensamt, samt i kommunerna. Bilder bifogas.  

4. Korta punkter 

• Nationella socialchefsnätverket, ny representant. 

Erika Hägg anmäls som ny representant till de nationella 

socialchefsnätverket från Göteborgsregionen.  

• Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet, information från 

SRO. 

o SRO ställer sig bakom en förlängning av tiden till den 24 

september för arbetet med färdplanen och revideringen av 

HoS-avtalet med underavtal och överenskommelse för in och 

utskrivning.  

o SRO ställer sig bakom förslaget om ett nytt delprojekt för 

gemensamt primärvårdsuppdrag. 

o SRO noterar informationen kring förlängning av riktlinje om 

samverkan vid in- och utskrivning 

Möjlighet till fortsatt dialog kl 10:30-11:00 genom att stanna kvar i 

detta möte 

• Satsningen Äldreomsorgslyftet  

Natalja Lipovskaja Nilsson, GR, informerar om äldreomsorgslyftet. Mer 

information finns genom länk i rubrik. GR håller i dialogträffar med 

kontaktpersoner inom ÄO-lyftet, där information ges om satsningen 

och även representanter från SKR och Socialstyrelsen deltar i dialogen. 

Under mars månad träffar GR kontaktpersonerna vid två tillfällen: 

10/3 kl 9-10 

13/3 kl 13-14 

• Nationella yrkesresor, senaste nytt 

Länk till karta finns i bifogade bilder, Kartan visar med grön färg alla 

kommuner som tackat ja till att ansluta sig till Yrkesresan. För 

närvarande är det 235 kommuner som anslutit sig. 

• Regionalt stödcentrum för hedersrelaterat våld 

Beslut har nu tagits i Göteborgs Stads kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse. Margareta Antonsson och Sara Nordenhielm är 

representanter i styrgruppen.  

Läs mer här: Göteborg får stödcentrum för hedersutsatta » Vårt 

Göteborg (vartgoteborg.se) 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/
https://vartgoteborg.se/ovrigt/goteborg-far-stodcentrum-for-hedersutsatta/
https://vartgoteborg.se/ovrigt/goteborg-far-stodcentrum-for-hedersutsatta/
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• Strategisk grupp med arbetsförmedlingen 

Bilder bifogas.  

Kommunerna och Arbetsförmedlingen önskar en delregional strategisk 

gruppering för kranskommunerna, för att på ett mer effektivt sätt 

tillsammans kunna arbeta och fatta beslut kring tre prioriterade 

områden för 2020-2021. Socialchefernas representanter är Lena lager 

(Härryda) samt Margareta Antonsson (Partille). 

Information om storstadsregionernas träff med 

arbetsmarknadsministern 

Förbundsstyrelsens presidie föreslog på mötet att GR önskar ta ansvar 

och bli en aktiv part i arbetsmarknadspolitiken. Tre förslag på möjliga 

områden presenterades (Bilder bifogas) Ett av förslagen avser ett 

intresse av att ta ansvar för etableringen. Frågan ställdes på mötet som 

spontant gav stöd till förslaget. 

• Tips om kommande workshop kring GDPR och 

välfärdsteknik. 

AllAgeHub bjuder tillsammans med GR och Göteborgs 

Stad/Intraservice, in till en digital workshop. Tid: 22 april kl. 9.00 – 

15.30. Anmälan görs till: carolina.fornell@allagehub.se 

 

Antecknat av Cecilia Axelsson, planeringsledare. 
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