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Strategiskt nätverk Socialtjänst 17 juni 2022 
Tid: Fredag den 17 juni kl. 08:30 till 15:30,  

fika och mingel från kl. 08:30 programmet startar 09:00. 
 
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, våning 6, lokal Ivar-Lo 
 
 
09:00 Inledning  

Tina Trygg, processledare, Storsthlm 
 
Vart är Storsthlm på väg?  
(Information och dialog) 
Johan von Sydow, förbundsdirektör, Storsthlm 
Storsthlms förbundsdirektör lägger grunden för dagens arbete och 
berättar om sitt arbete med att utveckla medlemsorganisationen 
Storsthlm. 
 

 

09:45-
10:00 
 

Omvärldsbevakning 
(Information)  
Tina Trygg, Storsthlm 
Vilka är de stora att frågorna för socialtjänsten att ta sig an de 
kommande åren?  

 

10:00 Kaffepaus med dialog  

10:30 Ny strategisk inriktning för Storsthlm 2023 – 2026 
(Information och dialog i grupper)  
Helen Ala-Kojola, kommunikationschef, Storsthlm 
I augusti ska kommundirektörerna jobba med Storsthlms kommande 
strategiska inriktning i syfte att skapa samsyn kring prioriterade frågor 
för samverkan. På dagens möte kvalitetssäkrar vi innehållet i underlaget 
till kommundirektörerna. 

 

11:30-13:00 Lunch 
 

 

13:00-
14:00 

Etableringsarbetet med HÖK 
(Information och dialog)  
Anders Carlsson, Catrin Ditz och Tina Trygg, processledare, Storsthlm 
- Vi tar nästa steg i etableringsarbetet med huvudöverenskommelsen 

och i utvecklingen av den regionala samverkans- och 
stödstrukturen.  

- Dialog utifrån delregional inventering av konkreta problem i 
arbetet med att möta invånarnas behov, som inte kan lösas på 
kommunal nivå, utan behöver hanteras på regional nivå. 

 
 
 
 
 
 

 
Underlag: 
PM 
Nyckelfrågor  

https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220617%20M%C3%B6teshandlingar%20-%20%20konferens%20Saturnus/2022-06-01%20Nyckelfr%C3%A5gor%20regionsamverkan%20version%200.pdf?csf=1&web=1&e=wUCY9h
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220617%20M%C3%B6teshandlingar%20-%20%20konferens%20Saturnus/2022-06-01%20Nyckelfr%C3%A5gor%20regionsamverkan%20version%200.pdf?csf=1&web=1&e=wUCY9h
https://kommun.sharepoint.com/:b:/r/sites/SocialtjnstStrategisktntverk/Delade%20dokument/General/1.%20M%C3%B6teshandlingar%20och%20minnesanteckningar/220617%20M%C3%B6teshandlingar%20-%20%20konferens%20Saturnus/2022-06-01%20Nyckelfr%C3%A5gor%20regionsamverkan%20version%200.pdf?csf=1&web=1&e=wUCY9h
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14:00 Paus 30 min  

14:30-
15:15 

Hur skapar vi ett mer effektivt och sammanhållet 
länssamarbete? 
(Dialog i grupper) 
Daphne Wahlund och Tina Trygg, processledare, Storsthlm 
Vi synliggör de nationella och regionala grupperingar där ni direktörer 
idag representerar länet och för dialog om vad som behövs för att 
effektivt och sammanhållet arbeta tillsammans med de problem vi 
identifierat behöver lösas på regional nivå. Vi tydliggör tillsammans 
förväntningar och arbetssätt.  
 

 

15:15 Summering och avslut  

 
 

Mötesdatum 2022 

Mötesdagar fredagar kl. 11:00-15:30 
16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december 
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