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Strategiskt nätverk Socialtjänst 18 mars 2022 
Tid: Fredag den 18 mars kl. 11:00 till 15:30 
Plats: Digitalt möte i Teams 
 
 

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

11:00 Inledning  
 

 

Samverkan region Stockholm 
(Information, förankring och dialog) 
 

11:20 
 
 
 

Utredning om ny avtalsstruktur för 
vuxenpsykiatrin 
Maria Andersson, HSF, Region Stockholm 
Region Stockholm presenterar utredningsdirektiv om 
den framtida avtalsstrukturen för vuxenpsykiatrin. 
 

 

12:00 Lunch  
 

 

 Tema: Samsjuklighet  
(Erfarenhetsutbyte, information, förankring och dialog)  
 

 

13:00 Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) 
Anders Printz, särskild utredare och kanslichef på 
Vårdförbundet, Linda Hindberg, huvudsekreterare 
Presentation av förslagen i delbetänkandet 
(överlämnades till regeringen i november) och 
tilläggsuppdraget om en gemensam lagstiftning för 
personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT). 
 
Dialog i helgrupp utifrån informationen och 
förberedda frågor från nätverket.  

Underlag: 
SOU 2021:93 
Från delar till 
helhet 
Tilläggsdirektiv 
november 2021 

  
Remissvar på utredning 
Presentation av Stockholms stads remissvar och dialog 
kring viktiga inspel, Veronica Wolgast, Stockholm stad. 
Jenny Wilhelmsson, Järfälla och Maria Johnsson, 
Norrtälje som också är remissinstanser deltar i 
dialogen. 
 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
https://www.regeringen.se/4aab0e/contentassets/54121979287046e99aec293489054c1e/tillaggsdirektiv-till-samsjuklighetsutredningen-dir.-202196.pdf
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Dialog mellan kommunerna och utredningen 
 
Region Stockholms remissynpunkter  
Professor Johan Franck, verksamhetschef för 
Beroendecentrum Stockholm, FoUU-direktör i SLSO 
och chef för verksamhetsstöd FoUU, medverkar och 
berätta om Region Stockholms syn på förslagen.  

   
14.20 Paus  

 
 

14:30 Samverkan Stockholmsregionens (SSR) arbete 
med konsekvenserna av kriget i Ukraina  
Mikael Jeppson, Länsstyrelsen och samordningschef 
för SSR  
Om SSR:s krisledningsarbete och hur de frågor som rör 
socialtjänstens område samordnas och kommuniceras. 
(OBS! Rubriken kan komma att ändras beroende av hur 
läget ser ut den 18 mars)  
 
Information från SKR:s socialtjänstnätverk  
Länets representanter i nätverket lyfter konsekvenser av 
EU:s massflyktingdirektiv m.m.  
Danderyds kommun, Britt-Marie Ekström; Huddinge 
kommun, Lotta Wigen; Stockholms stad, Veronica 
Wolgast och Upplands-Bro kommun, Helena Åman  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minnesanteck-
ningar från 
SKR:s social-
tjänstnätverk 
samlas i teams. 
 
 

15:15-
15:30 

Summering och avslut  

 
 

 

Ärenden till arbetsutskott 29 mars och styrelse 21 april 
Inga inplanerade ärenden till arbetsutskott och styrelse. 

 

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/:f:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/Kriget%20i%20Ukraina%20-%20info%20fr%20SKRs%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverk?csf=1&web=1&e=zSN5OY
https://kommun.sharepoint.com/:f:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/Kriget%20i%20Ukraina%20-%20info%20fr%20SKRs%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverk?csf=1&web=1&e=zSN5OY
https://kommun.sharepoint.com/:f:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/Kriget%20i%20Ukraina%20-%20info%20fr%20SKRs%20socialtj%C3%A4nstn%C3%A4tverk?csf=1&web=1&e=zSN5OY
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