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Anteckningar 

NÄRVARANDE FRÅN NÄTVERKET 

Ebba Gierow, Ale 

Karin Alvermalm, Alingsås  

Anita Hedström, Alingsås  

Carin Bringestedt, Göteborgs Stad  

Ann-Louise Östman, Göteborgs Stad  

Tina Isaksson, Göteborgs Stad  

Malin Johansson, Härryda  

Lena Arnfelt, Kungälv  

Eva Klang Vänerklint, Mölndal  

Marie Blomqvist, Lerum  

Erika Hägg, Partille  

Rickard Persson, Stenungsund 

 

NÄRVARANDE FRÅN GR 

Lena Holmlund  

Maria Ljung 

Cecilia Axelsson  

Nicholas Singelton (Punkt 6)  

Lena Wigren (Punkt 3)  

Cornelia Björk (Punkt 8)  

Yvonne Witzöe (Punkt 5 och 8) 

 

1. Lena Holmlund inleder mötet och hälsar välkomna  

2. Uppföljning från socialchefsnätverkets möte den 16-17 juni.  

Cecilia Axelsson summerar dagarna och de av nätverket prioriterade frågorna 

för 2023. 

3. Ansökan Formas.  

Lena Wigren, GR, inbjuden gäst informerar. Formas kommer utlysa medel för 

socialt hållbar bostadsförsörjning för alla med öppning i november. GR blev 

under våren 2022 inbjudna av Göteborg stad att tillsammans med 

Framtidenskoncernen och Malmö universitet spåna idéer till en kommande 

FORMAS utlysning med fokus på testar nya verktyg eller lösningar för en 

socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. En första skiss till projektidé har 

tagits fram som har stämts av med arbetsgruppen social hållbarhet. 

Ambitionen är att utveckla partnerskapet med fler kommuner, kommunala 

bostadsbolag, arkitektkontor, privata byggföretag m.fl. Kommunerna bjuds in 

till att delta i ansökan. Om ni eller någon i er kommun vill vara med i 
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projektutvecklingen eller veta mer, kontakta Lisa Ström, 

lisa.strom@goteborgsregionen.se . 

Socialchefsnätverket efterfrågar en kortare presentation för att informera 

allmännyttan i sina kommuner. GR åtar sig att ordna detta och skickar 

efterfrågad information i samband med att anteckningarna skickas ut.  

4. Plan för GR gemensamma medel för suicidprevention.  

Socialchefsnätverket beslutade 2022-05-20 om gemensamma aktiviteter för 

suicidprevention. Resterande GR gemensamma medel från överenskommelse 

psykisk hälsa till suicidprevention fördelas ut till kommunerna enligt 

befolkningsmängd. Rekvireringsunderlag har skickats ut till kommunerna 

genom socialchefsnätverket innan sommaren. GR påminner de kommuner som 

ännu inte har rekvirerat sina medel om att göra detta. GR föreslår att de 

gemensamma utbildningsaktiviteterna planeras i sin helhet under hösten men 

att de genomförs i sin helhet senast våren 2023.  

Beslut: Uppdraget med gemensamma aktiviteter för suicidprevention 

planeras av GR 2022 och utbildningsaktiviteter genomförs i sin helhet våren 

2023.  

5. PYC  

(Parenting Young Children) är ett hembaserat föräldrastödsprogram. 

Utbildningar erbjuds av ett konsortium (Göteborgsregionen, Region Uppsala 

Hälsa och Habilitering, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete 

Linköping) Yvonne Witzöe, GR, berättar kort om aktuellt läge i arbetet samt 

introducerar fråga om GR kommunernas behov framåt. Socialchefsnätverket 

önskar att IFO- och FH-chefsnätverket informeras om frågan. Beslut om GRs 

fortsatta engagemang i konsortiet fattas därefter på Socialchefsnätverkets möte 

den 14 oktober.  

Läs mer om PYC här: Parenting Young Children – Ett 

föräldrautbildningsprogram för dig som möter föräldrar med kognitiva 

funktionsnedsättningar (pyc.se) 

GR välkomnar även till ett seminarium där ni får ta del av erfarenheter och 

inspiration för att bättre möta familjer med komplex problematik och bidra till 

förändring. Läs mer och anmälan: Hur stödjer vi föräldrar med komplex 

problematik? | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) 

6. Nära Vård 

• Uppföljning av GR gemensamt arbete, med fokus på digitala 

utbildningar. Nicholas Singleton, inbjuden gäst och enhetschef GR, 

berättar om de utbildningar som har producerats med hjälp av Nära 

vård medel och på uppdrag av Socialchefsnätverket. Under HT 2022 

fortsätter vi lansera och följa upp de befintliga utbildningarna. Det 

finns mer information på GRs hemsida hör: digitala utbildningar  

mailto:lisa.strom@goteborgsregionen.se
https://www.pyc.se/
https://www.pyc.se/
https://www.pyc.se/
https://goteborgsregionen.se/5.73cc6d0e182e93109968146.html
https://goteborgsregionen.se/5.73cc6d0e182e93109968146.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/digitalavardutbildningar.5.3b45106918125e0f9e359bb.html
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o DigiVård – för legitimerad personal 

o Webbintroduktion Vård och omsorg – för stöd- och 

omsorgspersonal 

• Omfördelning av medel. Inom Ök nära vård tilldelades GR området 

medel. 90% av dessa medel fördelades ut till kommunerna och 10% 

används till gemensamma aktiviteter inom GR.  

Socialchefsnätverket beslutade den 2022-04-08 att ny dialog kring 

eventuell omfördelning av medel skulle ske efter sommaren. 

Socialchefsnätverket svarar på de frågor som tidigare har skickats ut 

genom mail. 

o Är prognosen att det finns medel över vid årets slut? Ja/Nej? 

o Om medel finns som kan omfördelas. Ge gärna förslag på 

gemensam aktivitet som kan ske innan årsskiftet. 

o Temagrupp HSV ber även om tips på aktiviteter som någon 

kommun har/genomför men som fler kommuner kan delta i. 

Maria Ljung, GR, sammanställer svaren och skickar denna per mail till 

Socialchefsnätverket.  

 

7. FVM 

Monica Edgren, Västkom, berättar om det senaste kring FVM och vad som 

kommer att hända under hösten.  

8. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering – Erfarenheter 

från All Age Hub samt eventuellt fortsatt arbete  

Cornelia Björk, FoU i Väst presenterar aktuell utredning. Utredningen kommer 

att slutrapporteras och finnas tillgänglig på GRs hemsida senare under 

september månad.  

Rapporten har beställts av styrgruppen för testbädden Allagehub. Syftet var att 

fördjupa förståelsen för vilket stöd för ökad användning av välfärdsteknik som 

kommunerna i Västra Götalands län har behov av.  

Utredningen har kartlagt pågående projekt och verksamheter i Västra 

Götalands län som arbetar med att sprida, utveckla och använda 

välfärdsteknik. 

 

Utredningen svarar på fem frågor. 

1. Vilket utvecklingsarbete bedriver kommunerna i Västra Götaland 

inom området välfärdsteknik? 

2. Vilka verksamheter och projekt finns i Västra Götaland som drivs 

med ambitionen att understödja en ökad spridning, utveckling och/eller 

användning av välfärdsteknik? 

3. Vilka behov möter dessa verksamheter och projekt och vilka behov 

möter de inte?  

https://digivard.goteborgsregionen.se/
https://voowebbintroduktion.goteborgsregionen.se/
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4. Vilket stöd för ökad användning av välfärdsteknik behöver 

kommunerna i Västra Götaland?  

5. Vad är viktiga förutsättningar vid utformandet av ett framtida stöd? 

 

Utredningen ger medskick för stärkt arbete framåt. Ett av dessa medskick är att 

använda mellankommunala och regionala strukturer för att bedriva 

påverkansarbete, där en principiell viktig fråga är vad kommunen själv kan och 

bör ta ansvar för och vad andra kan göra. Vidare rekommenderas bland annat 

att koppla ihop välfärdsteknik med andra strategiska frågor, prioritera 

framtagande av faktabaserade beslutsunderlag och tillse att juridisk kompetens 

och IT-stöd utgör ett faktiskt stöd i utvecklingsarbete. 

 

Yvonne Witzöe, GR, relaterar till pågående arbete, erfarenheter i AllAgeHub. 

Testbädden AllAgeHub (AAH) finansieras av Vinnova och Västra 

Götalandsregionen. De 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen 

medfinansierar projektet och GR är projektägare. I samverkan med aktörer 

från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar 

AllAgeHub en användardriven testbädd, i syfte att stimulera användning av 

välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Projektperioden är maj 

2020 – juni 2023. AAH testar olika samarbetsformer tillsammans med 

näringslivet och matchar kommunens behov med företagens lösningar och ger 

stöd för tidig dialog mellan kommun och leverantörer.  

Yvonne Witzöe avslutar med att berätta att det finns möjligheter att ta tillvara 

från projektets erfarenheter och arbete efter projekttidens slut.   

Om intresse finns för fortsatt arbete efter 2023 skulle ett förslag till uppdrag för 

GR kunna presenteras vid socialchefsnätverket i december 2022. 

Här kan ni läsa mer: www.webbexpo.allagehub.se, www.allagehub.se 

  

9. Beslut 

Beslut idag den 2:e september 

Beslut: Uppdraget med gemensamma aktiviteter för suicidprevention 

planeras av GR 2022 och utbildningsaktiviteter genomförs i sin helhet våren 

2023.  

 

Beslut: Socialchefsnätverket efterfrågar en kortare presentation för att 

informera allmännyttan i sina kommuner om kommande utlysning Formas. 

GR åtar sig att ordna detta och skickar efterfrågad information i samband med 

att anteckningarna skickas ut.  

 

Beslut: (Beslut fattades under fördjupningsträffen på eftermiddagen) 

Socialchefsnätverket ger GR i uppdrag att forma ett förslag på uppdrag för GR 

http://www.webbexpo.allagehub.se/
http://www.allagehub.se/
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avseende arbete runt frågorna digitalisering och välfärdsteknik som därefter 

presenteras på Socialchefnätverket för beslut senare under hösten.  

Beslut som kommer att tas den 14:e oktober 

Beslut om GRs fortsatta engagemang i PYC konsortiet. Frågan tas dessförinnan 

upp för information i IFO- och FH-chefsnätverket.  

 

 

Antecknat av Cecilia Axelsson 

Planeringsledare 

Göteborgsregionen 


