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Plats: Digitalt på Teams  

Anteckningar 
 
Nätverket: 
Jessica Svanström, Alingsås  

Alexis Ljungkvist, Göteborg 

Jörgen Larzon, Göteborg  

Helene Holmström, Göteborg 

Linda Dalenius, ersätter Susanne Grabe, Härryda 

Peter Almgren, Kungälv 

Maria Enbuske, Lerum 

Irene Jansson, Mölndal 

Clarie Engström, Tjörn 

Angelica Francisca, Öckerö 

 
Göteborgsregionen: 
Cecilia Axelsson  

Nicholas Singleton 

Cornelia Björk, FoU i Väst 

Gunilla Bergström, FoU i Väst 

 
Gäster: 
Madeleine Andersson, FoU Välfärd Värmland Karlstad Universitet 

Pernilla Pettersson, IFO-chef i Grums kommun 

1. Mötet inleds  

2. Rundan  

Aktuell lägesbild från nätverkets deltagare. 

3. Systematisk uppföljning och forskningsbaserat utvecklingsarbete – 

ett exempel från Värmland  
Madeleine Andersson, FoU Välfärd Värmland Karlstad Universitet 

Pernilla Pettersson, IFO-chef i Grums kommun presenterar sitt arbete med SUVEk. 

Länk till rapporten Systematisk uppföljning inom Ekonomiskt bistånd. 

I presentationen framgår vikten av löpande samarbete mellan FoUkommunerna i 

utvecklingsarbetet. Arbetet pågår på flera olika områden utöver ekonomiskt 

bistånd. Det är viktigt att skapa god tillgänglighet för deltagare och utgå från 

systematisk uppföljning. 

Hur får vi till bättre samverkan och samarbete med andra aktörer i frågan?  

Frågor till nätverket: Är detta intressant att göra I GR kommunerna? Vi 

återkommer kring detta. 

4. Tidigt stöd - Ekonomiskt bistånd, en kunskapsöversikt med dialog  

Gunilla Bergström och Ella Petrini, FoU i Väst, presenterar arbetet med en 

kunskapsöversikt som genomförs på uppdrag av Stockholms Stad. Rapport 

https://www.kau.se/files/2021-12/SUVEkrapport_2112_A4_tillganglig.pdf
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publiceras 1 april. Finns det frågor kontakta gärna Gunilla. Se även tidigare 

rapport från GR och ESF-projekt GRAF genom länk: GRAF-projektet: stöd till 

dem långt från arbetsmarknaden | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) 

 

Dialog: Behöver vi göra förflyttning mot mer tidigt stöd, och hur i så fall? 

5. Korta avstämningar  

• Yrkesresan, regional och nationell.  

Arbetet pågår och vi kommer under 2022 befinna oss i två system. 

Särskild information kommer till alla berörda. Uppdrag utförare lite 

efter i planeringen, men kommer information inom kort. 

• VU-nätverket  

Inget nytt sedan senaste mötet. Nästa möte 29 april. 

• Nytt utvecklingsprogram 

Under 2022 för de som arbetar som utvecklingsledare, 

kvalitetsutvecklare, strateg eller liknande och som exempelvis arbetar 

med att leda processer och projekt eller att skriva utredningar. Kursens 

mål är att stärka din förmåga att leverera kvalitativt som stödfunktion 

och hitta ett hållbart arbetssätt. Anmälan 

• Mötesplats IFO 2022 

10 november blir det 20-årsjubileum. Storföreläsare: 

Emma Frans och Joel Alme. 

Sant, falskt eller mittemellan 

Emma Frans är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk 

epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon brukar kallas för ”en av de 

roligaste svenskarna på Twitter." 

Sånger om sorg, utanförskap, tro, hopp och kärlek. 

Joel Alme, musiker samtalar med socialarbetaren Peter Molin och 

illustrerar det med att spela några av sina låtar live. 

Skicka intresseanmälan senast 29 april till 

susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se  

• Arena för utveckling av Ekonomiskt bistånd, prel VT 2023 

Istället för Mötesplats, skapa en arena för utvecklingsfrågor kring 

området? 2-3 EC som kan vara med i en planeringsgrupp? Meddela 

Cecilia eller Nicholas om du har lämplig person som kan delta. 

• ASI utbildare – Samordning. GR erbjuder utbildning med Göteborgs 

utbildare. Följer upp det under första halvåret. Om någon kommun 

anmäler en person till den nationella utbildningen för utbildare vill vi 

gärna veta det. 

• ADAD. Finns intresse av utbildning i ADAD?  Kontakta Susanne 

Vannerberg Susanne Vannerberg 

susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se 

Läs mer om : ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) - Socialstyrelsen 

 

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/grafprojektetstodtilldemlangtfranarbetsmarknaden.5.2c9665f617704cb69f311fbe.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/grafprojektetstodtilldemlangtfranarbetsmarknaden.5.2c9665f617704cb69f311fbe.html
https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/utvecklingsprogramforstodfunktioner.5.2aaf2e3717ee2fdb57977fc.html
mailto:susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se
mailto:susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/adad-adolescent-drug-abuse-diagnosis/
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6. Nuläge utifrån kriget i Ukraina. Hur påverkas IFO-verksamheterna. 

Finns det behov av GR samarbete.  

Natalja Lipovskaja Nilsson, planeringsledare på GR och ansvarig för 

integrationsnätverket på GR ger en aktuell lägesbild efter möte med SKR. 

Framöver kommer länsövergripande möten äga rum mellan Länsstyrelsen och 

kommuner. 

GR fortsätter bevaka frågan och skickar relevant information när vi får den. 

Eventuellt skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte. GR återkommer. 

7. Nästa möte 6 maj, fysiskt på GR 9-15 tillsammans med FH-chefer. Tema 

kunskapsbaserat arbete. Vad innebär det och hur skapar med den 

organisationen? 

8. Summering och avslut 

 

Antecknat av Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson 

 

Temaområden för IFO-chefsnätverket 
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