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Strategiskt nätverk socialtjänst 24 september 2021 
Tid: Fredag den 24 september kl. 11:00 till 15:30 
Plats: Digitalt möte i Teams 

Omvärldsbevakning och uppdatering i pågående arbete i nätverket  

11:00 Inledning  
(Information) 
Åsa Danielsson, Storsthlm, kort om aktuella frågor. 
 
Tema: Ny inriktning i Socialtjänstlagen – individen i fokus, 
kunskapsbaserad socialtjänst – centrala frågor för länets kommuner 
 
11:15 Kort om utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) och vad 
remissinstanser har sagt  
(Förankring) 
Tina Trygg, processledare och Maja Hagström, projektledare, Storsthlm 
Underlag:  
- Presentation 
- Sammanställning av remissvar i PM  
- Remissvar från SKR och FSS  
 
11:30 Paneldiskussion mellan Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) 
och Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
FSS: Veronica Wolgast och SKR: Åsa Furén-Thulin och Ove Ledin. 

 
Lunch 12:00-13:00 
 
13:00 Dialog – vad blir konsekvenserna av ny socialtjänstlag och vad vill 
vi samverka runt? 
(Dialog i helgrupp) 
Åsa Danielsson, Storsthlm 
 
13:30 Kunskapsutveckling – Vad vet vi om våra insatser och metoder 
inom IFO? 
(Inspiration och dialog i helgrupp) 
Daphne Wahlund, processledare, Storsthlm 
Underlag: Presentation. Effektutvärderingar, Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering, (SBU), www.sbu.se 

https://teams.microsoft.com/l/file/D3BD98BB-AAC0-4A94-AD07-80363305F29B?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F210924%20M%C3%B6teshandlingar%2FSammanst%C3%A4llning%20av%20remissvar%20till%20n%C3%A4tverket%20210924.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
https://kommun.sharepoint.com/:w:/s/SocialtjnstStrategisktntverk/EWHEjcYxR_1JvHADnBFCiY8BD_mSqZ9xiSigM4OzceDp3A?e=nheqZe
https://skr.se/download/18.71b542201784abfbf7a5cd6d/1617213451476/WEBB-08-2021-En-hallbar-socialtjanstlag.pdf
https://www.regeringen.se/4902d6/contentassets/32265c3b229a46f4bbf6e1083ce87f72/foreningen-sveriges-socialchefer.pdf
https://teams.microsoft.com/l/file/A48AE8F7-277F-4748-8EAF-65922DC90AEF?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F210924%20M%C3%B6teshandlingar%2FKunskapsutveckling%20inom%20IFO%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket%20210924.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
https://www.sbu.se/sv/publikationer/socialtjanst/
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Paus 14.00 – 14.15 
 
14:15 Kunskapsutveckling - tre exempel inom IFO 
(Inspiration) 
Tina Trygg, processledare, Storsthlm 
1. FOU nordvästs studie: Tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård till placerade 

barn , www.fou-nordvast.se. Underlag: presentation. 
Baharan Kazemi, FOU Nordväst 
 

2. Uppföljningsmodell för barn och unga i Sollentuna 
Elisabeth Bengtsson  

 
3. Integrering av metoden Individual placement and support (IPS)  

Veronica Wolgast inleder, Kristina Videla, metodstödjare IPS, 
Payam Abdulkarim, enhetschef, arbetsmarknadsförvaltningen, enhet Stöd, 
Stockholm Stad   
Underlag:  
- Projekt i Stockholm Stad och i några andra kommuner 

https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-
psykosvarden/ 

- FINSAM Samordningsförbundet Stockholm 
https://samordningstockholm.se/om-oss/ 

 
15:05 Verksamhetsplanering - fokus 2022  
Åsa Danielsson, Storsthlm. Underlag: Presentation. 
 
15:20 Summering  
Mötet avslutas kl. 15:30 
 
__________________________________________ 
 
Ärenden till arbetsutskott 28 september och styrelse 14 oktober 

- Huvudöverenskommelse (HÖK) skickas efter styrelsemötet ut för beslut i 
kommunerna. 

- Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter, kostnadsfördelning och ansvar, 
revidering av gällande överenskommelse. Alla kommuner har antagit 
överenskommelsen. 

- Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, 
överenskommelse (Munhälsobedömning). Alla kommuner har antagit 
överenskommelsen.  

- Information om utredning om ansvarsprocess för färdtjänsttillstånd. 
- God och nära vård, rapport om förstudien. 

 
Mötesdatum 2021: 29 oktober, 19 november, 10 december (heldagskonferens)  

https://www.fou-nordvast.se/2021/06/11/placerade-barn-och-ungas-tillgang-till-halso-sjuk-och-tandvard-i-stockholmsregionen/
https://www.fou-nordvast.se/2021/06/11/placerade-barn-och-ungas-tillgang-till-halso-sjuk-och-tandvard-i-stockholmsregionen/
http://www.fou-nordvast.se/
https://teams.microsoft.com/l/file/13C69500-5C85-47E5-BBF4-4ACBA1AF2948?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F210924%20M%C3%B6teshandlingar%2FPlacerade%20barn%20och%20ungas%20h%C3%A4lsa%20utv%C3%A4rdering%20FOU%20Nordv%C3%A4st%20210924.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-
https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-
https://samordningstockholm.se/om-oss/
https://teams.microsoft.com/l/file/49816FF4-9632-4062-844E-DD98A2E459E2?tenantId=958586a5-8252-490c-93ac-64b84d147607&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar%2F2021%20Samlingsmapp%20m%C3%B6teshandlingar%2F210924%20M%C3%B6teshandlingar%2FAktuella%20fr%C3%A5gor%20210924%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkommun.sharepoint.com%2Fsites%2FSocialtjnstStrategisktntverk&serviceName=teams&threadId=19:b0ef0707bd4c4ee6bc463faa53b5ca3f@thread.skype&groupId=15b6090b-a5cb-4bb7-8fff-f26aff36f975
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