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Anteckningar 
 

Nätverket: 

Åsa Wallin, Alingsås 

Diana Brovall, Kungsbacka 

Jessica Rönnerfors, Kungsbacka 

Carina Winkler, Kungälv  

Angelica Bron, Lerum 

Camilla Karlsson, Lilla Edet 

Carina Winkler, Kungälv  

Liza Albin, Mölndals stad 

Veronica Strömsten, Partille  

Carina Håberg, Göteborgs Stad 

Tarja Mattila, Göteborgs Stad 

Daniel Gustavsson, Göteborgs Stad 

Anders Haag, Stenungsund  

Angelica Francisca, Öckerö  

 

Från GR 

Cecilia Axelsson, GR 

Nicholas Singleton, GR 

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst GR 

 

1. Rundan  

Nätverket berättar om nuläge i verksamheterna. 

2. Personal och kompetensförsörjning 

 

• Språkombud. 

Ulrika Sjövall, VO-college informerar om arbetet med 

språkombudsutbildningar. VO-college kommer arbeta mer 

med detta område. Kontakta gärna Ulrika om det finns 

frågor. Tips om pod, språkpoden här 

 

• Uppföljning av dialogmötet med VOC,  

Terés Zachrisson, som har uppdrag från nätverket att 

delta och bevaka VOC, och Cecilia Axelsson informerar om 

uppdraget och rapporterar från dialogmöte med VOC i 

september 2022.  

Dialog, hur går vi vidare? 

Samverkan med utbildare och vårdlärare för att hålla dem 

uppdaterade på området. Studiebesök, föreläsningar etc. 

Vi behöver vara proaktiva- GR tar fram ett förslag utifrån 

https://www.vo-college.se/nyhet/2021/04/13/spraket-pa-jobbet-podden-ar-igang
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de idéer som kom från dialogmötet i syfte att utgöra stöd 

till lokala vård och omsorgscollege att arbeta vidare på 

hemmaplan. 

3. Barns röster och delaktighet.  

GR/FoU i Väst har på uppdrag av Göteborgs Stad genomfört en 

studie kring delaktighet för barn i bostad med särskild service. 

Lisbet Lindahl, forskare vid FoU i Väst presenterar studien med 

efterföljande dialog.  

Dialog i mindre grupp:  

• Hur arbetar ni för att säkerställa barn och ungas 

delaktighet på korttidsboende och i bostad med särskild 

service ? 

• Vad vill ni undersöka i era egna verksamheter utifrån barn 

och ungas delaktighet? Finns det något särskilt som ni vill 

veta mer om?  

4. Korta punkter 

• Återkoppling från föregående möte om att inleda samverkan med 

psykiatrin kring åtalsunderlåtelse genom psyksam i 

Göteborgsområdet. Vi avvaktar återkoppling, till nästa möte. 

• Frågan om förvaltare. Fråga är skickad till överförmyndare i 

Göteborg, vi avvaktar svar. 

• Mötesplats FH 2024 

GR håller på att ta in offerter för lokaler. Prel v 16 april 2024 

Plats/prisfördelning kommer skickas ut inom kort, varje kommun 

svara ja eller nej. Planeringsgrupp startar upp efter årsskiftet. 

Nätverket beslutar att överskott från Mötesplats FH 2022 ska 

användas för planering av 2024 års Mötesplats. 

• Rapport från NKR. Daniel Gustavsson rapporterar från senaste 

mötet. Separat material kommer skickas ut. 

5. Personlig assistans. Målgrupp personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Bilder bifogas. 

Ulrika Lifvakt från SKR inbjuden gäst berättar om 

lagförändringarna från 1 januari. Dialog i grupper inför 

kommande förändringar. Vad kommer förändringarna att 

innebära? 
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6. Nästkommande möte 

2 december 9-15 på GR tillsammans med IFO-chefer 

 

Antecknat av Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson 

 

 

 

 

Inbjudna till dagens möt 

Dagordningen utgår från de av nätverket prioriterade frågorna: 

• Dilemma ansvarsfördelning kommun/region och samordning 

• Personalförsörjning och bemanning 

• Välfärdsteknik och digital transformering 

• Brukarinflytande  

• Systematisk uppföljning  

• Boendefrågor  

• Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 

 


