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Strategiskt nätverk Socialtjänst 6 maj 2022 
Tid: Fredag den 6 maj kl. 11:00 till 15:30 
Plats: Digitalt möte i Teams 
 
 
 

11:00 Inledning  
- Aktuella frågor 
- Förbundsdirektör Johan von Sydow deltar 

angående ledarskap för Välfärdsenheten på 
Storsthlm. 

 

Underlag: 
Presentation 

11:30 
 

Storsthlms uppdrag om samverkan med 
lärosäten för socionomprogrammet 
(Information, förankring och dialog)  
Daphne Wahlund och Tina Trygg, processledare, Storsthlm 
 
 

Underlag: 
Presentation 

11:45 Utrymme för övriga frågor  

  
12:00 Lunch  

13:00 
 

SKR:s erbjudande om utvecklingsarbete 
kring socialtjänstens verksamhetssystem 
(Information, dialog och möjlighet att ställa frågor) 
Klas Nilsson, projektledare, SKR  
 
 

SKR:s erbjudande 
om 
utvecklingsarbete 
Verksamhetssystem 

13.30 
 

Etablering av Huvudöverenskommelsen med 
Region Stockholm (Hök) och dess riktlinje 
(Information, förankring och dialog)  
Anders Carlsson, processledare, Storsthlm 
 
Information om första steget i arbetet, en 
nulägeskartläggning av befintlig samverkan och viktiga 
utvecklingsområden för samverkan. 
 

Underlag: 
Presentation 

14:00 Paus  

 
 
 
 

https://kommun.sharepoint.com/:p:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Aktuella%20fr%C3%A5gor%20220506%20%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverket.pptx?d=w7d76d11a8b314cd282c14aed912c3df4&csf=1&web=1&e=h6Ebyd
https://kommun.sharepoint.com/:p:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/VFU%20samverkan%20med%20l%C3%A4ros%C3%A4ten%20maj%202022.pptx?d=w98ac3eca524040548b0650e3d30ea9ec&csf=1&web=1&e=0iVIrQ
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Erbjudande%20om%20utvecklingsarbete%20Verksamhetssystem%20SKR.pdf?csf=1&web=1&e=Sv65Jr
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Erbjudande%20om%20utvecklingsarbete%20Verksamhetssystem%20SKR.pdf?csf=1&web=1&e=Sv65Jr
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Erbjudande%20om%20utvecklingsarbete%20Verksamhetssystem%20SKR.pdf?csf=1&web=1&e=Sv65Jr
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Erbjudande%20om%20utvecklingsarbete%20Verksamhetssystem%20SKR.pdf?csf=1&web=1&e=Sv65Jr
https://kommun.sharepoint.com/:p:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Etablering%20av%20Huvud%C3%B6verenskommelsen%20med%20Region%20Stockholm%20(H%C3%B6k)%20och%20dess%20riktlinje%20220506.pptx?d=w1a4b8dc3100a4f2b968eebc3473e1722&csf=1&web=1&e=VomoEO
https://kommun.sharepoint.com/:p:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Etablering%20av%20Huvud%C3%B6verenskommelsen%20med%20Region%20Stockholm%20(H%C3%B6k)%20och%20dess%20riktlinje%20220506.pptx?d=w1a4b8dc3100a4f2b968eebc3473e1722&csf=1&web=1&e=VomoEO
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14:15 Samverkan mellan socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin 
(Information, erfarenhetsutbyte och dialog) 
 
Nuläge, pågående arbete och dialog kring behov av 
förbättrad samverka med Region Stockholm inom 
området. 
Tina Trygg, Maja Hagström och Daphne Wahlund 
processledare, Storsthlm 
 
Lägesbeskrivning av samverkan ur två kommuners 
perspektiv.  
Elisabeth Bengtsson, Sollentuna,  
Helena Åman, Upplands-Bro 
 
Dialog i grupper. 

Underlag: 
− Presentation 
− Rapport om 

arbetsgrupps-
resultat 

− Metod FACT, 
presentation 
BUP, artikel i The 
Lancet 

 

 
15:25 

 

Summering och avslut 
 

 
 

Ärenden till arbetsutskott 31 maj och styrelse 9 juni 

Det finns inga inplanerade ärenden till arbetsutskott och styrelse som berör 
socialtjänstens eller den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgens 
verksamhetsområden vid dessa möten. 
 
Mötesdatum 2022 

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

 

 

https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Samverkan%20mellan%20socialtj%C3%A4nst%20och%20barn-%20och%20ungdomspsykiatrin%202022-05-06.pdf?csf=1&web=1&e=ojWeIt
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Rapportering%20av%20resultat%20av%20arbetsgrupp%20placerade%20barn%20och%20unga%20Storsthlm%20april%202022.pdf?csf=1&web=1&e=ygs17m
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Rapportering%20av%20resultat%20av%20arbetsgrupp%20placerade%20barn%20och%20unga%20Storsthlm%20april%202022.pdf?csf=1&web=1&e=ygs17m
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Rapportering%20av%20resultat%20av%20arbetsgrupp%20placerade%20barn%20och%20unga%20Storsthlm%20april%202022.pdf?csf=1&web=1&e=ygs17m
https://kommun.sharepoint.com/:p:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/FACT,%20BUP%20intensivv%C3%A5rden%20220428.pptx?d=w4caeafa06da34dd8974e3a42b1778a1f&csf=1&web=1&e=2TIzl0
https://kommun.sharepoint.com/:p:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/FACT,%20BUP%20intensivv%C3%A5rden%20220428.pptx?d=w4caeafa06da34dd8974e3a42b1778a1f&csf=1&web=1&e=2TIzl0
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Evaluation%20FACT%202021%20Lancet.pdf?csf=1&web=1&e=7vSn0i
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220506%20M%C3%B6teshandlingar/Evaluation%20FACT%202021%20Lancet.pdf?csf=1&web=1&e=7vSn0i
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