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Mötesanteckningar 
 

Närvarande  

 
Nätverket 

Taija Holmberg, Ale 

Åsa Wallin, Alingsås  

Diana Brovall, Kungsbacka 

Johnnie Gedda, Kungsbacka 

Carina Winkler, Kungälv  

Christian Sandgren, Lerum   

Göran Hjertstrand, Mölndals stad 

Petra Runevik, Partille 

Veronica Strömsten, Partille  

Camilla Hesselroth, Göteborgs Stad 

Yvonne Pontén, Göteborgs Stad 

AnnBrith Davidson, Göteborgs Stad 

 

Från GR 

Cecilia Axelsson, GR 

Nicholas Singleton, GR 

Jenny Rangmar, FoU i Väst GR 

Hanna Lönnebo Cruce, Praktikant GR 

 

 

1. Rundan  

Mötesdeltagarna reflekterar över det arbete som pågår just nu.  

2. Korta punkter  

• Nätverket för verksamhetsutvecklare  

Träffades första gången 19 mars.  

Förslag på genomgående tema för årets träffar – Nya socialtjänstlagen och 

kunskapsbaserad socialtjänst. (Förbättringskunskap med inbjudna gäster nästa 

gång) 

 

Nätverket har även gruppdiskussion där representanterna väljer utifrån intresse 

från följande lista  

 

1. Metoder för brukardelaktighet i verksamhetsutveckling 

2. Metoder för egenkontroller 

3. Hur jobbar vi med ÖJ?  

4. Nya socialtjänstlagen och en kunskapsbaserad socialtjänst – behov och 

utmaningar? 

 

• Mötesplats Funktionshinder 2022 

Saknar svar från Kungsbacka. Men vi planerar för en Mötesplats VT 2022. 3 

deltagare till planeringsgrupp behövs. 

Nätverket utser Christian S, Lerum, Petra R, Partille, Camilla H, GBG 
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• Erfarenhetsutbyte, 

Efter pandemin? Finns det behov av särskilda träffar i höst för att strukturerat 

diskutera erfarenheter och lärdomar, eventuellt i blandade grupper. Meddela 

Cecilia intresse. 

• Samsjuklighetsutredningen. Utskick med frågor från kansliet. Länk. Möjlighet att 

ge respons. Synpunkter gemensamt? Nätverket enas om att var och en skickar in 

för sig. 

 

3. Personalförsörjning och bemanning 

• NKR, Nationella Kompetens Rådet för funktionshinderfrågor. AnnBrith ger en kort 

bakgrund och lägesrapport. AnnBrith representerar Göteborg, och Göran 

representerar GR. Nationella VOC har beslutat att avsluta sitt värdskap, hur 

påverkar det arbetet med NKR efter 2021? Behovet av NKR är stort och viktigt. 

Ett förslag som framkommit är att NKR ingår i nätverket FH på SKR.  

Frågor: 

Kan SKR:s funktionshindernätverk ta över och föra ”NKR-frågorna” vidare lokalt 

och hur i så fall? Mötet anser att det är svårt att veta om det är bästa forumet. 

Viktigt med verksamhetsnära perspektiv för att fånga rätt frågor på rätt sätt. 

Strategier och strukturerat informationsutbyte är viktigt. 

Ser Ni behov av ett samlat nationellt arbete för fortsatt synliggörande av 

branschen? Mötet svarar ja, då man annars ser en risk att ”försvinna”. Viktigt att 

vara vår egen röst, att lyfta de viktiga frågorna. 

Mötet önskar fortsätta denna dialog! 

• Vård och omsorgscollege – Vid föregående nätverksmöte beslutades att stärka 

samarbetet inom vård- och omsorgscollege genom deltagande av representant 

utsedd av funktonshinderchefsnätverket. Carina berättar att hon har en 

medarbetare som kan vara funktionshinderchefsnätverkets representant. Carina 

skickar namn och kontaktuppgifter till Cecilia som kommer att vara ett stöd i 

arbetet. Vid varje nätverksmöte framåt kommer punkt i dagordningen om vård- 

och omsorgscollege att finnas med till vilken representanten bjuds in för dialog.  

• Rapport från arbetsgruppen titulatur. Uppdraget är att revidera 

överenskommelsen. Det finns en del förslag från gruppen till revideringar. Bl a 

stödpedagogrollen. Skicka in era beskrivningar av rollen till Cecilia så 

sammanställer och förbereder GR till nästa möte då vi har en fördjupad dialog. 

• Funktionshinderchefsnätverket GR deltog i höstas i ett pilotprojekt för att 

förmedla behov av kunskap till NSK-S. Det arbete som nätverket gjorde med att ta 

fram kunskapsområden inom FH blev det exempel som NSK-S fick ta del av. 

 

4. Behovsbedömningar för resursfördelning till bostad med särskild 

service  

Johnnie Gedda, Kungsbacka och Kaj Mutka och Pernilla Hellsten, 

Göteborgs Stad berättar om modeller för behovsbedömningar och 

resursfördelning till bostad med särskild service.  

Dialog i mindre grupper utifrån följande frågor: 

- Vad måste man beakta för att få en bra 

resursfördelning?  

- Vilka målgrupper är svåra att fånga behovet för? 
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- Tidsperspektivet för förändring, hur ofta ska man göra 

mätningarna? Hur fångar man behovet vid snabba 

behovsförändringar?  

- Vad behövs mer än en behovsbedömning för att 

bemanna på rätt sätt?  

- Resursfördelning till de som bor i ordinärt boende? 

Har beslut (SoL eller LSS) betydelse för 

boendeinsatsens utformning?  

- På vilket sätt? Vad är goda levnadsvillkor/skälig 

levnadsnivå kopplat till boende/BMSS. 

 

5. Brukarinflytande 

Förutsättningar för inflytande utifrån olika nivåer och perspektiv. 

Mötet tar del av två exempel: 

• Handbok för brukarinflytande, Filippa Gagnér och Sara 

Svensson NSPHiG och Jenny Rangmar FoU i Väst/GR 

berättar. Se Länk till handbok. Handboken kan beställas 

via info@nsphig.se  

• Brukarrevisioner i Göteborgs Stad, Christina Norman och 

Susann Fahlén berättar om metoder för delaktighet när 

behov finns av kunskap kring alternativ kompletterande 

kommunikation.  

Dialog och reflektion i grupper.  

 

6. Nästa möte  

Förslag: Erfarenhetsutbyte och dialog kring boendestödsinsatsen 

 

7. Mötet avslutas.  

 

 

 

 

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 

 

https://nsphig.se/
mailto:info@nsphig.se

