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FH chefsnätverket GR 

Anteckningar möte 2021-11-26, kl. 8.30 – 12.00 

Plats: GR, lokal 8:an, Anders Perssons gatan 8 

  

 

Anteckningar 
 

Nätverket:  

Taija Holmberg, Ale 

Diana Brovall, Kungsbacka 

Camilla Karlsson, Lilla Edet 

Göran Hjertstrand, Mölndals stad 

Heidi Kristenssen, Göteborgs Stad 

Yvonne Pontén, Göteborgs Stad 

Angelica Francisca, Öckerö  

 

Från GR 

Cecilia Axelsson, GR 

Helena E:son Alm (ersätter Nicholas Singleton), GR 

 

Inbjudna 

Jessica Johansson, GR 

Linda Åhnbrink, GR 

 

1. Rundan  

Laget runt om aktuella frågor.  

 

2. Dialog och erfarenhetsutbyte: Boendekarriär 

 

• Hur arbetar vi i min kommun?  

• Vilka utmaningar och utvecklingsbehov ser jag?  

• Frågan avser hela processen från myndighetsutövning till utförarverksamhet.  

Fråga att fortsätta prata om under 2022: Hur bygger vi för att möta framtidens behov? 

 

3. Stärkt möjlighet för personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden.  

• GR samsär https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-04-15-gr-

--samsar----samverkan-for-en-mer-tillganglig-arbetsmarknad--- 

Jessica Johansson (GR) och Linda Åhnbrink, GR berättar om 

samverkansprojekt för gymnasieungdomar (inom 

gymnasiesärskolan) för en mer tillgänglig arbetsmarknad. 

Långsiktig målsättning: att unga med en intellektuell 

funktionsnedsättning ska kunna etablera sig i arbetslivet.  

 

Fler aktörer behöver involveras för att kunna få större volymer. 

Näringslivet är öppna för att ta emot praktikanter, men 

kommunerna är lite sämre, vad beror det på och hur får vi med 

dem? 

 

https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-04-15-gr---samsar----samverkan-for-en-mer-tillganglig-arbetsmarknad---
https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-04-15-gr---samsar----samverkan-for-en-mer-tillganglig-arbetsmarknad---
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Dialog utifrån frågan om hur vi får en röd tråd från särskolan till 

ung vuxen och arbetslivet och stärker personers möjligheter till 

arbete? Goda exempel och behov av utveckling av DV och 

samarbete mellan boende och DV? I process myndighet  

 

En fråga att fortsätta diskutera 2022: Socialt företagande – hur 

fungerar det? Eventuellt gemensamt med AME.  

 

4. Yrkesresa LSS förstudie. Behov av kompetensutveckling för 

socialsekreterare/handläggare 

 

Inom vilka områden behöver socialsekreterare mer kunskap efter 

avslutad socionomutbildning för att på ett bra sätt klara av 

arbetet inom Funktionsstöd?  

Medskick från gruppen: 

Behov av kompetensutveckling: bemötande! Att träffa personerna 

och möta deras behov.  

- Förståelse för målgruppens kommunikationssvårigheter och 

kunskap om AKK.  

- Prata med barn 

- Coping, att bli trygg i sin yrkesroll.   

- Metodstöd för förste socialsekreterare (eller liknande funktion) 

 

Samverkan och förståelse för varandras förutsättningar (mellan 

utövare och socialsekreterare). Bygg kring IBIC, som är en bra 

gemensam bas!   

   

5. Korta punkter  

• Mötesplats FH 6-7 april 2022  

Mötesplats Funktionshinder | Göteborgsregionen (GR) 

(goteborgsregionen.se) 

Planering i full gång. Program beräknas klart efter 

årsskiftet. Kommer följa FHM och vaccinbevis kan 

komma att krävas för anmälan. Arbetsgivare behöver 

tydligt informera att detta är ett krav. 

 

• VU-nätverket – beslut om 2022.  

Erbjudande till deltagare med möjlighet att delta 2022 

har skickats ut skickas ut. De uppmanas att stämma av 

på hemmaplan innan. Finns det nya som vill anmäla sig?  

 

IFO-cheferna har beslutat att utse ny representant i 

beredningsgruppen för nätverk VU varje år. Önskar FH 

göra likadant? Om så vem ersätter Tarja Mattila? 

Cecilia frågar Tarja. 

 

https://goteborgsregionen.se/motesplatsfunktionshinder
https://goteborgsregionen.se/motesplatsfunktionshinder
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• Boendestöd – forskning kring insatsen. Är det intressant 

att delta i studien? (Innebär att några boendestödjare får 

avsätta några timmar för att delta i intervju, samt ev 

någon brukare. 

Ja, intresse finns i gruppen! Cecilia kontaktar Region 

Jönköpingslän och skriver på ett ”letter of intention” för 

nätverkets räkning. Vilket inte är bindande men signalerar 

att nätverket anser frågan angelägen.  

 

• Delaktighetsmodellen, används den fortfarande? 

 

6. Möten 2022 

Finns det önskemål om teman? 

Se inspel i punkterna ovan 

- Bemanningsfrågan och kompetensförsörjning   

 

7. Summering och avslut 

 

Antecknat av Helena E:son Alm och Cecilia Axelsson 

 

 

 

 

 

 

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 

 


