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Socialchefsnätverket 

2022-12-09  

Plats: Hybridmöte, digitalt och på GR, Anders Perssonsgatan 8 

NÄRVARANDE FRÅN NÄTVERKET:  

Ebba Gierow, Ale  

Anita Hedström, Alingsås 

Yvonne Pontén, Göteborgs Stad 

Malin Johansson, Härryda  

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  

FRÅN GÖTEBORGSREGIONEN:  

Lena Holmlund 

Cecilia Axelsson 

Maria Ljung, punkt 2-4 

Anna Haglund, punkt 1 

Monica Wallström, punkt 1 

Louise Bjerkeman, punkt 5 

Rasim Avdic, punkt 5 

Sara Nordenhielm, punkt 5 

Cornelia Björk, punkt 6 

Yvonne Witzöe, punkt 6 

 

Anteckningar 

1. Lena Holmlund hälsar välkomna och inleder mötet  

2. Fokus på kompetensförsörjning  

• Branschråd Äldreomsorg. Monica Wallström och Anna Haglund, GR, 
berättar om nuläge i branschrådsarbetet. En preliminär tidplan för det 
fortsatta arbetet presenteras. Tidplanen gäller under förutsättning att en 
mer långsiktig finansiering av branschrådet säkras. Piloter för införande av 
GR gemensam karriärutvecklingsmodell pågår i Lerum och Härryda. 
Piloterna genomförs för att identifiera kritiska områden som kan utgöra 
hinder för en framgångsrik implementering av modellen, och för att lämna 
förslag på arbetsprocess för att hantera de identifierade utmaningarna. 

• Finansiering av branschråd offentlig sektor. I nuläget saknas finansiering 
för branschrådens fortsatta arbete 2023 och framåt. 

• Yttrande över betänkande (SOU 2022:41). Lena Holmlund berättar 
att branschrådet har skickat in yttrande över betänkandet Ökad kvalitet 
och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). FSS 
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(Förbundet Sveriges Socialchefer) har lämnat förslag på nationella 
åtgärder, vilka Branschråd äldreomsorg i Göteborgsregionen ställer sig 
bakom i detta yttrande. 

• Dialog om kompetensförsörjning inom socialtjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård. Erika Hägg, representant i nationella 

socialchefsnätverket berättar att fråga om kompetensförsörjning är ett 

fokusområde. Frågan har diskuterats under året på flera möten. Utifrån 

dialog på septembermötet såg det nationella socialchefsnätverket behov att 

prata vidare kring kompetensutmaningen både kring kommunicering med 

politiker och tjänstepersoner samt att tänka kring hur vi går till konkret 

handling. En workshop genomfördes därför i december runt hur man 

nationellt och lokalt kommunicerar och hanterar kompetensutmaningen. 

Anteckningar från workshopen kommer att delges socialchefsnätverket GR 

så snart de finns tillgängliga. Vidare skickas även lärande exempel från en 

kommuns arbete skickas med anteckningarna till socialchefsnätverket GR.  

Dialog i grupp om medskick från socialcheferna inom GR till det nationella 

arbetet.  

3. Hälso- och sjukvård  

Erika Hägg ger nätverket information från Temagrupp Hälso- och sjukvård 

kring Hälso- och sjukvårdsavtalet. Temagruppen har skickat synpunkter till 

Västkom. Socialcheferna framförde att de önskade att VästKom som ett 

första steg sammanställer samtliga synpunkter från kommunernas 

remissvar samt tjänsteskrivningar till beslut om reviderat HoS-avtal.  

4. Korta punkter  

• Information om nuläge samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Information om nuläget i arbetet med samverkansavtalet och alla de olika 

processer som pågår kommer att ges på särskilt möte. 

• Överenskommelse Nära Vård. Information om rekvirering 

och redovisning av 2022 års medel. 

Maria Ljung informerar om ny process avseende rekvirering och 

redovisning av 2022 års medel genom ök Nära Vård. Kommunerna 

rekvirerar medel senast 31 januari 2023. GR skickar ut enkät för 

redovisning av rekvirerade medel under januari 2023. Kommunerna ska 

besvara enkäten senast 28 februari 2023. 

5. Gemensamt utförarregister  

Rasim Avdic, enhetschef och Louise Bjerkeman, projektledare och Sara 

Nordenhielm, enhetschef, inbjudna. De berättar om nuläget i projektet. Och 

presenterar förslag om ägarskap. Underlag har skickats ut innan mötet. 

Bilder skickas även med anteckningarna till nätverket. Förslaget innebär i 

huvudsak att Göteborg blir ägare av systemet efter projektslut, men att 
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samverkan med kranskommunerna på strategisk nivå byggs in i styrningen 

och ledningen av förvaltning och utveckling. Samt att GR får i uppdrag att 

förvalta systemet.  

 

Beslut: Kranskommunerna ställer sig bakom förslag kring ägarskap och 

förvaltning. Erforderliga avtal för ägarskap och förvaltning kommer att tas 

fram under projektet. 

6. Verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknik 

Cornelia Björk, FoU i Väst och Yvonne Witzöe, AAH, inbjudna. Förslag på 

uppdrag till Göteborgsregionen presenteras. Förslaget utgår från de behov 

av stöd kommunerna har uttryckt för att komma steget vidare med 

verksamhetsutveckling genom välfärdsteknik. Behoven har identifierats i 

rapport från FoU i Väst.  

Beslut om eventuellt uppdrag från kommunerna till GR inom område 

verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknik fattas på nätverksmöte 

den 3:e mars. Underlag inför beslut med närmare beskrivning av ovan 

förslag samt kostnadsfördelning skickas ut till nätverket i januari. 
Socialchefsnätverket framför att de önskar tid för dialog och förankring i sin 

kommun innan beslut och finner tidsplanen därför något snäv.  Vidare 

framförs att det finns behov av stöd även till IFO verksamheterna.  

7. Uppföljning/utvärdering av nätverksåret 2022.  

Socialchefsnätverket svarar på frågor för utvärdering genom enkät.  Genom  

enkäten önskar GR få vetskap om hur du och andra nätverksrepresentanter 

uppfattar GR:s nätverk och deras nytta. Resultaten kommer att ligga till 

grund för utvecklingsarbete framöver samt i kommunikation med nya 

politiska beredningsgrupper i GR. Enkäten har skickats på mail till de som 

har förhinder att närvara på dagens möte. Svar önskas senast 15 december.  

   

 

Antecknat av Cecilia Axelsson, planeringsledare GR 

 

 

 

 

 

 

 


