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NÄRVARANDE 

Ebba Gierow, Ale  

Anita Hedström, Alingsås 

Yvonne Pontén, Göteborgs Stad 

Christina Alvelin, Göteborgs Stad 

Ann-Louise Östman, Göteborgs Stad 

Malin Johansson, Härryda  

Lena Arnfelt, Kungälv  

Helen Smith, Mölndal 

Lotte Mossudd, Lilla Edet  

Marie Blomqvist, Lerum 

Margareta Antonsson, Partille  

Rickard Persson, Stenungsund  

Malin Tisell, Öckerö  

GÖTEBORGSREGIONEN:  

Lena Holmlund 

Maria Ljung 

Cecilia Axelsson 

Sara Nordenhielm, punkt 6 

INBJUDNA GÄSTER  

Erik Lindskog, VästKom, punkt 3 

Anneli Bjerde, VästKom, punkt 3 

Solveig Eldenholm, Göteborgs Stad, punkt 4 

Anna Pellegrini, Göteborgs Stad, punkt 5-6 

Petra Björnsdotter, Göteborgs Stad, punkt 5-6 

Lina Granlund, Göteborgs Stad, punkt 5-6 

Solveig Svanberg, Göteborgs Stad, punkt 6 

Christine Lidström, Göteborgs Stad, punkt 6 

Marie Larsson, Göteborgs Stad, punkt 5-6 

1. Lena Holmlund hälsar nätverket välkomna och inleder mötet. 

2. Beslutspunkter  

VFU samordnare, rekvirering av medel  

GR har undersökt möjligheter att göra omfördelning av medel inom 

överenskommelse nära vård och konstaterat följande: 

• Det är inte möjligt att omfördela medel som har tilldelats enskild 

kommun. 
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• Medel som tilldelats GR kan till viss del omfördelas inom beslutade 

aktiviteter och eventuellt till nya gemensamma satsningar. Dock måste 

ett nytt beslut i Socialchefsnätverket ske. GR ser en svårighet att satsa på 

nya gemensamma aktiviteter innan årsskiftet, men kan ser en möjlighet 

att stödja redan pågående gemensamma aktiviteter. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket/GR ställer sig bakom att samordnartjänst på 25% 
för VFU-frågor (legitimerade), finansieras av GR-gemensamma medel inom 
ÖK Nära vård 2022. Det påverkar därmed inte beviljade medel för övriga 

kommuner. 

GR medverkan i PYC konsortiet 

GR medverkar i PYC konsortiet. GR ställer nu frågan till medlemskommunerna 

om det finns intresse för att GR fortsatt medverkar i PYC konsortiet? Frågan 

har beretts genom information under september månad i IFO och FH 

chefsnätverken samt socialchefsnätverket på GR. 

Seminarium kring hur vi stödjer föräldrar med kognitiva svårigheter hölls 

nyligen på GR. Intresset för omstart/satsning på PYC arbetet lyftes av flera 

kommuner samt önskemål om träffar för familjehemsbehandlare m.fl 

Förtydligande kring kostnaden för utbildningsplatser önskas dock av nätverket 

vilket skickas ut efter mötet i särskild information. Under mötet framkom ett 

intresse hos hälften av medlemskommunerna (inkl Göteborg) för ett fortsatt 

engagemang. 

Beslut: GR bör behålla sitt engagemang och delägarskap i PYC konsortiet 

tillsammans med övriga FoU miljöer. Avtalet förlängs därmed två år. Beslutet 

medger att GR deltar på konsortiemöten 4 ggr/ år med möjlighet att påverka 

utformningen av PYC tillsammans med kommunerna.                    

3. Korta punkter 

Utbildningar kommuner mot brott  

GR har fått uppdrag från kommunchefsgruppen att bjuda in nätverken till två 

gemensamma seminarier för chefsnätverken. Dessa seminarier genomförs den 

14 oktober och 9 december. Särskild inbjudan har skickats ut. Den 9 december 

finns möjlighet för medarbetare att delta via länk. Länk till anmälan för 

medarbetare återfinns i inbjudan. 

GR har fått i uppdrag av kompetenscenter trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet, Göteborgs Stad, att skapa utbildningar som vänder 

sig till hela staden, förvaltningar och bolag. 

 
Familjecentraler, samverkan kring remissvar 

Maria Ljung, GR berättar att workshop är genomförd den 5 okt. Ale, Alingsås, 

Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Öckerö har valt att svara på 

remissen i samverkan.  
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Göteborg Stad och Stenungsund deltog i workshop och har valt att behandla 

ärendet enskilt. Ett utkast är klart och synpunktsinhämtning pågår.  

Gemensamt utförarregister köpt vård och boende IFO-FH 

Projektavtal kommer inom kort för påseende (i nästa vecka).  

Rekrytering av projektledare är klar. Detta gör att skarp projektstart blir from 

230101, och fortsätter därefter under tre år framåt.  

Kommunerna ska utse en kontaktperson som ska kunna representera 

kommunen under projekttiden samt ingå i en arbetsgrupp för kravställan och 

utveckling av systemet. Det är angeläget att personen har god kunskap om 

verksamheternas behov och/eller inköp och upphandling.  

En viktig förutsättning är beslut om ägarskap/förvaltning efter projekttiden blir 

klart så snart som möjligt. Dialog/process pågår med Göteborgs Stad på 

initiativ av styrgruppen. Socialchefsnätverket kommer att få återkommande 

information i frågan framöver. 

4. Status Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Erik Lindskog och Anneli Bjerde, VästKom, inbjudna gäster informerar om 

dialog i SRO och nuläge i arbetsprocessen.  

VästKom presenterar ett förslag till ett nytt uppdrag gällande fortsatt arbete 

med Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser på 

kommunsidan. Socialcheferna framför att det är viktigt med förankring och att 

samtliga kommuner ges möjlighet till delaktighet. Socialcheferna framför 

vidare att det är viktigt att processen får ta tid.  
 

FOKUS TRYGGHETSFRÅGOR  

5. European Social Networks (ESN) arbetsgrupp för socialtjänstens 

transformation och motståndskraft 

 Solveig Edenholm, Göteborgs Stad, berättar om möte i Madrid som 

genomfördes i somras, genom ESN, med fokus på arbete under kris. Syftet med 

arbetsgruppen är att i samtal med andra länder inom EU förbättra vår 

förståelse för motståndskraft och hur vi kan anta förändring. Motståndskraft är 

den kritiska förmågan som gör att vi kan vända motgång till möjligheter. På 

mötet delgavs praktiska exempel och vanliga utmaningar identifierades. I juni i 

år kommer Sverige att vara värd för European Social Services Conference. 

Värdskapet hänger ihop med att Sverige under första halvåret 2023 är 

ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Mer 

information finner du här: ESSC – European Social Services Conference (essc-

eu.org) 

 

 

https://essc-eu.org/
https://essc-eu.org/
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6.  Samverkan kring målgruppen nätverkskriminella.  

Anna Pelligrini, Petra Björnsdotter och Lina Granlund från enheten för 

trygghetsskapande insatser, Göteborgs Stad, inbjudna.  Anna och Petra 

berättar om Gruppvåldsintervention (GVI). 

Lina Granlund, samordnare, berättar om SAV, samlad avhopparverksamhet. 

Verksamheten har hand om myndighetsutövning för alla ärenden som bedöms 

som särskilda avhoppare och arbetar över hela staden- oavsett förvaltning. Alla 

bedömningar görs tillsammans med BOPS (brottsoffer och personsäkerhet) 

inom polisen. Frågan kring nätverkskriminella berör samtliga kommuner inom 

Göteborgsregionen bland annat utifrån att det är en vanligt återkommande 

situation att den som länge levt ett kriminellt liv och har en hög hotbild, sällan 

är skriven på den adress som hen vistas på.  

Enheten kommer att bjudas in till IFO-chefsnätverket GR för information och 

fortsatt dialog i vår.  

7. Stödcentrum heder 

Marie Larsson, Solveig Svanberg och Christine Lidström Göteborgs Stad 

inbjudna ger information om nuläge. Margareta Antonsson representant för 

kranskommunerna i Styrgruppen och Sara Nordenhielm, GR, deltar. 

Verksamheten berättar att fler än hälften av de individkontakter som 

stödcentrum har haft kontakt med kommer från kommuner utanför Göteborgs 

Stad. Stödcentrum arrangerar också återkommande utbildningar. Inbjudan har 

skickats ut till deltagande verksamheter. Arbete pågår med att informera skolor 

om verksamheten och dess uppdrag. Den 11 november kommer fråga kring 

avtal mellan kommunerna, Dialoga och Stödcentrum att fortsätta i 

socialchefsnätverket utifrån att Dialogas och Stödcentrums uppdrag delvis 

tangerar varandras. Inför mötet kommer stödcentrum att formulera ett förslag 

att diskutera utifrån kring fortsatta samarbetsformer, roller och ansvar.  

Stödcentrum heder kommer att bjudas in till IFO-chefsnätverket GR för 

information och dialog i vår. 

 

Antecknat av Cecilia Axelsson, planeringsledare 


