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Strategiskt nätverk Socialtjänst 19 november 2021 
Tid: Fredag den 19 november kl. 11:00 till 15:30 
Plats: Digitalt möte i Teams 
 
 

Omvärldsbevakning och uppdatering i pågående arbete i nätverket 
(Information och förankring)  

11:00 Inledning  
(Information) 
Åsa Danielsson, Storsthlm 
- kort om Utredning Äldreomsorgslag, nätverkets önskan om 

delaktighet, planerad dialog 29/11. 
 

 

11:15 
 

Fråga från Regionala ReMM rådet (MAR/MAS) 
Regionalt nätverk mellan MAS och MAR i kommunerna i länet 
har bildats. Socialtjänstnätverket har fått ta del av ReMM-rådets 
avsiktsförklaring. Rådet har vänt sig till Storsthlm med 
förfrågan om att få tillgång till en officiell mejladress för 
kommunikation och kontakter.  
 

 
 

Tema: Digitalisering i socialtjänsten  
(Erfarenhetsutbyte, information, förankring och dialog)  
 

 

11:30 Regionala bilder och pågående uppdrag - digitalisering  
Katarina Völgy och Klas Nilsson, processledare, Storsthlm 
- Bilder över digitaliseringen i Stockholms län. 
- Lifecare för utskrivning från sluten vård och omsorg – ett 

exempel på strategiska utmaningar och länssamverkan. 
- Säkra videomöten – utmaningarna mellan 

organisationerna. 
 
 

Digitaliseringens 
goda effekter 
inom socialtjänst 
seminarium 
3 december: 
(Här ser ni 
inbjudan och kan 
anmäla er) 

12:00 Lunch  
 

 

 Fortsättning tema: Digitalisering i socialtjänsten   

13:00 Information från SKR:s socialchefsgrupps 
digitaliseringsutskott 
Annica Blomsten, Upplands Väsby  
 
Verksamhetssystem för socialtjänsten  
Lotta Wigen, Huddinge, Marta Nannskog, SKR,  
Klas Nilsson, Storsthlm 
SKR:s Beställargrupps arbete - sammanfattning av 
förstudieresultat samt preliminära förslag framåt.  
Huddinge kommun ger också sitt perspektiv i frågan, följt av 
dialog i nätverket. 

 

 
 
 

https://meetappinvite.com/storsthlm/digitaliseringensgodaeffekterinomsocialv%e4lf%e4rdochh%e4lsa
https://meetappinvite.com/storsthlm/digitaliseringensgodaeffekterinomsocialv%e4lf%e4rdochh%e4lsa
https://meetappinvite.com/storsthlm/digitaliseringensgodaeffekterinomsocialv%e4lf%e4rdochh%e4lsa
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Digitalisering och välfärdsteknik utifrån ett 
förebyggande perspektiv  
Katarina Völgy, Storsthlm 
Inspiration och dialog kring hur digitalisering kan möta 
förväntningarna om förebyggande insatser och ett 
individcentrerat arbetssätt. Dialog i smågrupper med 
avslutande kort reflektion från varje grupp. 
 

14.15 Paus  

 
 

Samverkan region Stockholm 
(Information och dialog)  
 

 

14:30 Regionens arbete med att utveckla vård för barn och 
unga med psykisk ohälsa eller sjukdom  
Anna Ingmanson, Maria Andersson, Gunilla Benner-Forsberg, 
Gabriella Norén, HSF, Region Stockholm  
HSF berättar om det planerade och pågående arbetet, därefter 
dialog i smågrupper.  

 

Underlag inför 
dialog med HSF, 
Region Stockholm, 
presentation 

15:20 Summering   
 

 
 

 
 

Ärenden arbetsutskott och styrelse 30 november och 16 december  

- Ärendeansvar för personer i hemlöshet, uppföljning av gällande överenskommelse, 
(S/20/0187). 

- Samverkan inom patientnämndsverksamhet, revidering av gällande 
överenskommelse, (S/21/0049). 

- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, uppföljning av gällande 
överenskommelse (KSL/17/0049). 

 

Mötesdatum 2021 

Heldagskonferens 10 december kl. 08:30-15:30  
Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarn, Nacka 

 

Mötesdatum 2022 

Mötesdagar fredagar kl. 11:00-15:30 
11 februari, 18 mars, 6 maj, 17 juni. 
9 september, 14 oktober, 18 november, 9 december 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/1A7F1159-C77A-41C8-9232-666A3B3E5DA5?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F211110%20M%C3%B6teshandlingar%2FUnderlag%20dialog%20HSF%20barn%20o%20unga%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket%2019%20november.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
https://teams.microsoft.com/l/file/1A7F1159-C77A-41C8-9232-666A3B3E5DA5?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F211110%20M%C3%B6teshandlingar%2FUnderlag%20dialog%20HSF%20barn%20o%20unga%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket%2019%20november.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
https://teams.microsoft.com/l/file/1A7F1159-C77A-41C8-9232-666A3B3E5DA5?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F211110%20M%C3%B6teshandlingar%2FUnderlag%20dialog%20HSF%20barn%20o%20unga%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket%2019%20november.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
https://teams.microsoft.com/l/file/1A7F1159-C77A-41C8-9232-666A3B3E5DA5?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F211110%20M%C3%B6teshandlingar%2FUnderlag%20dialog%20HSF%20barn%20o%20unga%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket%2019%20november.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975

	Strategiskt nätverk Socialtjänst 19 november 2021
	Omvärldsbevakning och uppdatering i pågående arbete i nätverket (Information och förankring) 
	Inledning 
	Fråga från Regionala ReMM rådet (MAR/MAS)
	Regionala bilder och pågående uppdrag - digitalisering 
	Information från SKR:s socialchefsgrupps digitaliseringsutskott
	Verksamhetssystem för socialtjänsten 
	Digitalisering och välfärdsteknik utifrån ett förebyggande perspektiv 
	Paus 
	Regionens arbete med att utveckla vård för barn och unga med psykisk ohälsa eller sjukdom 
	Summering 

