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Socialchefsnätverket 

Anteckningar från möte 2022-11-11 kl 09.00-10:30 

Plats: Digitalt möte, på Teams  

Anteckningar 

NÄRVARANDE NÄTVERKET:  

Karin Alvermalm, Alingsås 

Anita Hedström, Alingsås 

Yvonne Pontén, Göteborgs Stad 

Ivan Stipic, Kungsbacka 

Lena Arnfelt, Kungälv  

Helen Smith, Mölndal 

Eva Klang Vänerklint, Mölndal 

Lotte Mossudd, Lilla Edet  

Marie Blomqvist, Lerum 

Margareta Antonsson, Partille  

Erika Hägg, Partille  

Rickard Persson, Stenungsund  

Malin Tisell, Öckerö  

NÄRVARANDE GÖTEBORGSREGIONEN:  

Lena Holmlund 

Cecilia Axelsson 

Sara Nordenhielm, punkt 4 

 

INBJUDNA GÄSTER: 

Therese Wissö, institutionen för socialt arbete, GU, punkt 1 

Monica Nordenfors, institutionen för socialt arbete, GU, punkt 1 

Jörgen Larzon, Göteborgs Stad, punkt 1 

 

1. Mötet inleds. Lena Holmlund hälsar välkomna. Särskilt välkommen till 

Ivan Stipic, från Kungsbacka, ny representant i nätverket.  

2. Överenskommelse om samverkan med fokus på 

socionomprogrammet  

Inbjudna och deltar under punkten för Therése Wissö och Monica 

Nordenfors, Göteborgs universitet, och Jörgen Larzon, Göteborgs Stad och 

representant från arbetsgruppen. Ett förslag på GR-gemensam 

samverkansöverenskommelse mellan kommunerna och Göteborgs 

universitet har på uppdrag av Socialchefsnätverket tagits fram med fokus på 

socionomprogrammet och kompetensförsörjning.  

Viktiga delar för dialogen om samverkan har varit:  

• Verksamhetsförlagd utbildning 

• Stärkt samarbete mellan praktik och lärosäten med syfte att utveckla en 

kunskapsbaserad socialtjänst 
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• Utveckling av innehållet i socionomprogrammet 

• Synliggöra de intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter 

som kommunerna kan erbjuda.  

Förslag till överenskommelse har utskickats ut för synpunktsrunda en 

månad innan mötet. Justeringar görs enligt inkomna synpunkter då dessa 

inte ändrar innehållet i överenskommelsen i sak.  

Två frågar har inkommit i synpunktsrundan som diskuteras särskilt under 

mötet innan beslut. Den första rör om man inte har utbildade handledare. 

Det är inget krav att handledaren har genomgått handledarutbildning innan 

man tar emot en student. Här finns även flera varianter som erbjuds från 

universitetet för att underlätta såsom distansutbildning parallellt med att 

man är handledare eller att man enbart deltar i handledningsgrupper. I det 

fall den tänkta handledaren inte har socionomutbildning tas kontakt med 

universitetet och möjligheten att vara handledare avgörs då i individuell 

bedömning i varje enskilt fall.  

Den andra frågan rör anställda socionomer inom skolan. Här bestäms att 

inleda en dialog med skolcheferna genom GRs nätverk 2023 och bjuda in till 

att delta i överenskommelsen framåt.  

Beslut: Socialchefsnätverket ställer sig bakom 

samverkansöverenskommelse mellan kommunerna inom 

Göteborgsregionen och Göteborgs universitet med fokus på 

socionomprogrammet.  

 

Överenskommelsen kommer att skickas för digital signering. Namn och 

kontaktuppgifter till representanter i samverkansrådet skickas till 

cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se senast 15/12.   

3. Samverkansavtal ungdomsmottagningar 

Margareta Antonsson, socialchefsnätverkets representant i arbetsgruppen 

för framtagande av samverkansavtal kring ungdomsmottagningar berättar 

om arbetet hittills. Dialog kring innehåll i avtalet gällande 

kostnadsfördelning. En av frågorna har varit om kostnader för 

laboratorie/provtagning samt preventivmedel ska vara med i 

kostnadsfördelningen 75/25. Det finns även ett framtaget förslag när det 

gäller ekonomin, vilket innebär en kostnad per folkbokförd ungdom. 

Förslaget kommer att kommuniceras med samtliga kommuner innan 

remissrundan gemensamt med för- och nackdelar samt ekonomisk 

uträkning. Samtliga kommuner kommer då att få informationen vad 

förslaget får för konsekvenser för den egna kommunen. 

Socialchefsnätverket framför att för de kommuner som har många 

ungdomar på gymnasiet från andra kommuner är söktrycket till 

Ungdomsmottagningarna större än antalet ungdomar som är folkbokförda i 

kommunen, vilket en kostnadsberäkning kan behöva ta hänsyn till. 

mailto:cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se
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Socialchefsnätverket önskar att flöde över tid följs och redovisas av 

verksamheterna.  

Margareta berättar vidare att funktionshinderperspektivet har varit uppe för 

dialog i arbetsgruppen utifrån att ungdomsmottagningarna har uppdrag att 

vara tillgängliga för alla målgrupper på olika sätt. En av frågorna som 

arbetsgruppen har diskuterat är att öka upp närvaron utanför verksamheten 

och arbeta mer uppsökande. 

4. Stödcentrum heder  

Margareta Antonsson representant för kranskommunerna i Styrgruppen 

och Sara Nordenhielm, GR, deltar. Dialog om fortsatt arbete. Göteborgs 

Stad ser anledning att se över avtalen mellan verksamheterna Stödcentrum 

heder, Dialoga och Barnahuset då verksamheternas uppdrag delvis 

överlappar varandra. Sara Nordenhielm berättar om vilka som har avtal 

utifrån dessa tre verksamheter. Det skiljer sig åt vilka verksamheter 

kommunerna inom GR har avtal med. 

  

I Tidöavtalet och regeringens budgetproposition nämns hedersrelaterat våld 

och förtryck. Mötet anser att i det fall statsmedel kommer till området är det 

bra att det lyfts in till socialchefsnätverket för dialog kring eventuell 

samordning i de fall medel, om de nyttjas gemensamt, leder till ett mer 

effektivt arbete och större resultat.  

Socialchefsnätverket lyfter särskilt skolan som en viktig part. Sara berättar 

att Stödcentrum Heder arbetar med riktad information till skolorna och att 

de har besökt nätverken på utbildningssidan inom Göteborgsregionen.  

Några kommuner berättar att de kan komma att vända sig till andra 

geografiska konstellationer där samverkan med polismyndigheten och 

sjukvården idag är organiserad.  

 

Socialcheferna önskar skicka med till Styrgruppen att de önskar att 

Göteborgs Stad återkommer med tydligt underlag i frågan gällande översyn 

av avtalen.  

5. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av Cecilia Axelsson, planeringsledare GR 


