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Socialchefsnätverket 

Anteckningar från möte med socialchefsnätverket 2022-04-08  

Plats: GR, Anders Perssonsgatan 8, rum Fyran 

Anteckningar 

Närvarande 

NÄTVERKET:  

Ebba Gierow, Ale  

Karin Alvermalm, Alingsås 

Anita Hedström, Alingsås 

Christina Alvelin, Göteborgs Stad 

Malin Johansson, Härryda  

Lotta Nord, Kungsbacka 

Lotte Mossudd, Lilla Edet  

Marie Blomqvist, Lerum 

Margareta Antonsson, Partille  

Erika Hägg, Partille  

Shujaat Noormohamed, Tjörn  

Malin Tisell, Öckerö  

GÖTEBORGSREGIONEN:  

Lena Holmlund 

Cecilia Axelsson 

Natalja Lipovskaja Nilsson, punkt 4 

Gunilla Bergström, punkt 2 

Ella Petrini, punkt 2 

 

GÄSTER: 

Tomas Bokström, Rise, punkt 3 

1. Nätverket hälsas välkomna.  

2. Hållbar socialtjänst – Tidigt stöd inom område ekonomiskt bistånd.  

Gunilla Bergström och Ella Petrini, FoU i Väst, inbjudna. De berättar om ny 

kunskapsöversikt kring tidigt stöd inom område Ekonomiskt bistånd. FoU i 

Väst tagit fram en kunskapsöversikt med fokus på hur man kan arbeta för 

att människor inte ska hamna i ett beroende av försörjningsstöd. Översikten 

publiceras kommer att publiceras under våren 2022. 

Dialog: Vad behöver göras för att åstadkomma en förflyttning mot mer tidigt 

stöd inom myndighetsutövning/ek. bistånd? 

De viktigaste punkterna från dialogen är: 

• Samverkan med AF, FS, Arbetsmarknad och regionen 

• Samsyn i HUR 

• Alla föräldrar ska ha sysselsättning 

• Från insats till service 
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• Fokus på forskning 

• Inkludera försörjningsstöd i socialt arbete 

• Alla kan bidra 

  

3. Hållbar socialtjänst –Kvalitet och effektivitet i välfärden. Sociala 

utfallskontrakt och effektlogik.  

Tomas Bokström, Rise, berättar med utgångspunkt från case om sociala 

utfallskontrakt och effektlogik. Arbetet bedrivs genom Rise, Social & Health 

Impact Center (SHIC), med omställningen mot proaktiva och 

ändamålsenliga välfärdslösningar. Fokus är förbättrade sociala och 

hälsomässiga utfall, för att säkerställa att insatser leder till önskad effekt.  

En grundpelare i sociala utfallskontrakt är att förbättrade sociala och 

hälsomässiga utfall ska leda till en ersättning till involverade parter och 

besparing av offentliga resurser. Detta regleras genom ett kontrakt mellan 

utfallsansvarig och investerare – ett utfallskontrakt. De samverkande 

aktörernas roll inom sociala utfallskontrakt kan variera beroende på kontext 

och område och därmed kan strukturen för utfallskontraktet se ut på olika 

sätt. Via ett socialt utfallskontrakt binder sig den utfallsansvarige gentemot 

en investerare att leverera specifika insatser och sträva efter definierade mål 

för målgruppen. Investeraren får rörlig ersättning baserat på uppnådda 

utfall. Kungälv och Mölndal arbetar med projekt där effektlogik används för 

att systematisera verksamhetsutveckling och innovationsarbetet. 

https://www.ri.se/sv/shic/om-shic/vad-ar-sociala-utfallskontrakt 

  

4. Aktuellt från arbetsmarknadsområdet – med fokus på personers 

som står långt från arbetsmarknaden Margareta Antonsson och Natalja 

Lipovskaja Nilsson informerar om det senaste från GR samverkan inom 

arbetsmarknadsområdet. I regleringsbrev till arbetsförmedlingen 2022 finns 

inriktning med enligt nedan tre punkter: 

• Andelen som övergår till arbete skall öka, särskilt från dem som befinner 

sig långt ifrån arbetsmarknaden 

• Andelen som övergår till reguljära studier skall öka 

• Långtidsarbetslösheten skall minska 

Samverkan är central för att lyckas med det arbetsmarknadspolitiska 

uppdraget. Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver tydliggöra 

förväntningarna på varandra för att stärka sin samverkan.  

Ett verktyg i det arbetet är att utveckla överenskommelserna. 

I samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Delegationen 

för unga och nyanlända till arbete (DUA) har AF tagit fram en ny mall och 

en handledning för överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och 

kommuner.  

https://www.ri.se/sv/shic/om-shic/vad-ar-sociala-utfallskontrakt
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På det här sätter vill AF bidra till hållbara förutsättningar för samverkan i 

hela landet. 

5. Temagruppernas arbetssätt och rollen som styrgrupp för arbete 

inom temagruppens område.  

Introduktion till fortsatt dialog den 16-17 juni kring socialchefsnätverkets 

arbetsformer och prioriterade frågor. 

Frågor skickas med att fundera kring i era kommuners ledningsgrupper. På 

socialchefsnätverket den 16-17 juni kommer vi att fortsätta dialogen 

gemensamt i nätverket.   

 

o Möjliggör organisering i temagrupper utifrån 

socialchefsnätverket prioriterade frågor önskvärd utveckling? 

o Är temagrupperna formade utifrån de frågor som bör 

prioriteras i GR samverkan? 

o Vilket mandat har man från sina socialchefskollegor som 

representant i nationella grupperingar? 

o Vilket mandat har ni från era kollegor i ledningsgrupper på 

hemmaplan? 

o Hur fungerar förankring i socialchefsnätverket och på 

hemmaplan?  

o Hur önskar man att kopplingen ser ut mellan chefsnätverken på 

GR? 

 

6. Överenskommelse psykisk hälsa 

Göteborgsregionen har tilldelats länsgemensamma medel för 

suicidprevention år 2022. Beslut kring GR gemensamma aktiviteter fattas 

på socialchefsnätverket 20 maj. Skrivelse kommer att skickas i nästa vecka 

vilken utgör underlag för beslut på socialchefnätverket den 20 maj 2022. 

Syftet är att stödja kommunernas arbete att förebygga psykisk ohälsa och 

suicid. Förslaget tar utgångspunkt i behov som har framkommit i GRs 

nätverk. 

7. Korta punkter  

• Digitalisering 

GR har skickat skrivelse till SKR för att verka för ett nationellt 

stöd och ett samarbete med andra för att undvika att arbeta 

fram likartade, men ändå olika lösningar.  

Vi önskar ett slutresultat/verktyg som täcker våra behov av 

stöd för behovsidentifiering, test, upphandling, 

implementering, utvärdering och förvaltning. Ett gemensamt 

nationellt stöd och ett digitalt verktyg är angeläget för att 
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underlätta både kommunernas eget arbete och samarbete med 

andra. 

• VFU legitimerad personal. Finansiering av tjänst.  

Enligt beslut i socialchefsnätverket 2021 ska en samordnare 

tillsättas på 25% för VFU-samordning legitimerade. Tjänsten 

ska finansieras av samtliga kommuner (ej GBG stad och Lilla 

Edet) 

Nätverket påminns om fördelning av kostnader per kommun. 

Mölndal Stad kommer under hösten 2022 att fakturera varje 

kommun ovanstående summa 

Förslag från temagrupp HSV och GR är att under september 

månad ha en dialog i socialchefsnätverket om medel inom ÖK 

nära vård 2022 som fördelats ut till kommuner och GR. Ser vi 

då att alla medel inte kommer att förbrukas under 2022 (i 

några kommuner eller på GR) ska en ny dialog om 

omfördelning av ”överblivna medel” ske. Förslaget är då att 

denna samordningstjänst ska finansieras av de överblivna 

medlen. I så fall kommer ingen faktura till kommunerna. 

Mölndal kommer således inte att skicka ut en faktura innan 

socialchefsnätverkets möte i september. 

• Mötessammanhang med anledning av kriget i Ukraina  

I information till socialcheferna vilken bifogas anteckningarna i 

mail till socialchefsnätverket redogörs för återkommande 

mötessammahang som sker med anledning av kriget i Ukraina. 

GR bevakar frågorna, deltar samt sprider information från de 

sammanhang där så efterfrågas av arrangören eller något av 

GRs chefsnätverk.  

• Gemensamt utförarregister köpt vård och boende IFO-FH 

Beslut om fortsatt arbete kommer att fattas 20 maj, på 

extrainsatt socialchefsnätverk utifrån nedan två frågor.  

1. Ja eller nej till projekt för gemensamt it-system 

2. Meddelande av intresse för fortsatt dialog med Spink om 

placeringsstöd mm. Ja eller nej? 

Ytterligare underlag kommer att skickas veckan efter påsk i 

form av skrivelse med svar på de frågor som har framkommit 

hittills (FAQ).  

GR kommer att bjuda in till en informationsträff, för 

upphandlare och ekonomer där möjlighet finns till dialog och 

att ställa kvarstående frågor. 
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8. Mötet avslutas 

 

Antecknat av  

Cecilia Axelsson 

Planeringsledare GR 


