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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Ebba Gierow, Ale 
Lena Arnfelt, Kungälv 
Yvonne Pontén, Göteborgs Stad 
Christina Alvelin, Göteborgs Stad 
Carin Bringestedt, Göteborgs Stad 
Tina Isaksson, Göteborgs Stad 
Lotta Nord, Kungsbacka 
Eva Apelvi, Kungsbacka 
Malin Tisell, Öckerö 
Malin Johansson, Härryda 
Anita Hedström, Alingsås 
Eva Klang Vänerklint, Mölndal 
Shujaat Noormohamed, Tjörn 
 
Från GR 
Cecilia Axelsson 
Lena Holmlund (Punkt 4 och 5 samt del av punkt 6) 
Nicholas Singelton (Punkt 6) 
 
Gäster 
Moa Ohlsson, Göteborgs Stad (Punkt 6) 

 

1. Mötet inleds 

2. Information från Temagrupp Hälso- och sjukvård 

Carin och Shujaat informerar om de tre frågor som temagruppen har 

identifierat som viktiga att arbeta vidare med i GR samverkan. 

     

• Definiera vad som är specialiserad vård/primärvård utifrån olika 

insatser på ssk, at och ft (nivå) 

• Förbättrad läkarmedverkan i kommunal HSV -24h. Ex jourtiden måste 

förbättras. 

• Primärvård- ökad medverkan av vårdcentralerna i det lokala arbetet  

3. GR gemensamma medel för suicidprevention 

Beslut: Socialchefsnätverket beslutar om gemensamma aktiviteter för 
suicidprevention enligt förslag. Resterande GR gemensamma medel från 
överenskommelse psykisk hälsa till suicidprevention fördelas ut till kommunerna 
enligt befolkningsmängd. Rekvireringsunderlag kommer att skickas ut till 
kommunerna genom socialchefsnätverket innan sommaren.  
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4. Gemensamt utförarregister för köpt vård och boende IFO/FH 

Beslut: Socialchefsnätverket beslutar att starta projekt för utveckling av it-system 
för ett gemensamt utförarregister köpt vård och boende då merparten av 
kommunerna önskar delta. De kommuner som önskar delta i projektet för it-stöd 
är även intresserade av fortsatt dialog kring möjligheter och förutsättningar för 
samverkan med spink, Göteborgs Stad, för placeringsstöd mm.  
Ny beräkning av kostnader skickas ut till nätverket efter mötet. Kostnaderna 
beräknas om då Stenungsund och Mölndal säger nej till förslaget. Kungsbacka 
önskar eventuellt ansluta till projektet i höst.  

5. Revidering av inriktningsdokument för Ungdomsmottagningarna i 

Västra Götaland. 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna löper ut vid årsskiftet. 
Revideringsarbetet till ett samverkansavtal ska inledas inom kort. 
Uppdragshandlingen beslutas av VVG den 8 juni.  
För att säkerställa att det inte blir något glapp mellan dokumenten är det aktuellt 
att förlänga befintligt inriktningsdokument ett år. 
Samverkansavtalet föreslås beskriva:  
• Verksamhetsområde och målgrupp 
• Samverkande parters respektive samt gemensamma ansvar 
• Insatser, åtagande och kompetens  
• Organisation, ledning och styrning  
• Mål och uppföljning 
• Inriktning för fortsatt utveckling  
• Mall för lokalt samverkansavtal, inkl. ekonomi  
Samverkansavtalet föreslås vara i linje med nationellt vedertagna definitioner och 
riktlinjer för ungdomsmottagningarna.  
Nu efterfrågas representanter till arbetsgrupp. 
Beslut: Socialchefsnätverket nominerar Margareta Antonsson, Partille, som 
representant till arbetsgruppen från GR. 

6. VFU socionomer  

GR har fått i uppdrag av socialchefsnätverket att inleda en dialog med 

Göteborgs Universitet med fokus på socionomprogrammet och 

kompetensförsörjning.  

Viktiga delar för samarbete är:  

• VFU avtal 

• Stärkt samarbete mellan praktik och lärosäten 

• Utveckling av innehållet i socionomprogrammet 

• Kunskapsbaserad verksamhet 

• Attraktiv arbetsplats 
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Som ett första steg i arbetet finns en arbetsgrupp formad med en representant 

från respektive nätverk nedan: 

• ÄO- och HSV-chefsnätverket 

• FH-chefnätverket  

• IFO-chefsnätverket 

Moa Ohlsson, Göteborgs Stad, berättar om den samverkansöverenskommelse 

som funktionsstödsförvaltningen har med GU. Bilder från presentationen 

skickas till nätverket.  Överenskommelsen fungerar bra. Arbetsgruppen på GR 

har diskuterat de olika delar som finns med i funktionsstadsförvaltningens 

överenskommelse. Efter de första diskussionerna med Göteborgs universitet 

föreslås att GR gemensamt verkar för en liknande överenskommelse kring flera 

samverkansområden, där VFU är en del. 

Tänkbara samverkansområden: 

• Forskarskola för yrkesverksamma 

• Kurser och kursinnehåll på grund och avancerad nivå 

• Forskning 

• Kompetensutveckling  

• Praktiker i akademin 

• Fler?  

 

Dialog i nätverket kring vad som är viktigt för den egna kommunen i avtal för 

VFU socionomer.  

Medskick från nätverket till arbetsgruppen från gruppdialogerna i nätverket är 

bland annat att ersättningsfrågan är fortsatt viktig samt att alla 

samverkansområden är intressanta.  

Arbetsgruppen fortsätter nu arbetet att forma förslag till avtal i dialog med 

institutionen för socialt arbete. Underlag med frågor skickas för dialog i 

kommunernas ledningsgrupper september-oktober. Slutligt förslag formas 

utifrån inkomna synpunkter, med beslut i november då även institutionen för 

socialt arbete är inbjudna till socialchefsnätverket. 

7. Mötet avslutas.  

Nästa möte har tema hållbar socialtjänst. Samtal är i fokus. Anmälan senast 1 juni. 
Länk till anmälan i mail samt outlook kallelse.  

 

Antecknat av: 

Cecilia Axelsson 

Planeringsledare 

 

 

 


