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Anteckningar från möte 

Närvarande 

Nätverket 

Eva Pålman, Partille 

Irene Jansson, Mölndal 

Jessica Svanström, Alingsås 

Clarie Engström, Tjörn 

Angelica Francisca, Öckerö 

Helene Holmström, Göteborgs Stad 

Catharina Gabrielsson, Göteborgs Stad 

Jörgen Larzon, Göteborgs Stad 

Peter Almgren, Kungälv 

Pernilla Sundemar, Lilla Edet 

Ulf Tolf, Stenungsund 

Susanne Grabe, Härryda 

Ann Törnqvist, Kungsbacka  

Maria Enbuske, Lerum 

GR 

Cecilia Axelsson 

Cornelia Björk 

Natalja Lipovskaja Nilsson, punkt 6 

Gäster 

Åsa Callesen och Pia Björking Petersson, Vamos, Göteborgs Stad, punkt 3 

Anders Sandberg och Evalena Djerf, Länsstyrelsen, punkt 8 

Maria Esperi, Västkom, punkt 8 

1. Mötet inleds  

2. Rundan  

Nätverksdeltagarna berättar var och en om pågående och aktuella frågor i 

arbetet.  

3. Vamos– vägar mot arbete.  

Vamos, Göteborgs Stad, berättar om verksamheten som finns för personer 

som behöver extra stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Vamos vänder sig 

till personer som uppbär försörjningsstöd från socialförvaltningen Sydväst 

eller Hisingen.  

 

Dialog och erfarenhetsutbyte: Nätverket diskuterar kring samverkan 

mellan AME och försörjningsstödenheterna. Vad fungerar bra och vad behöver 
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utvecklas hos oss i syfte att även de långt från arbetsmarknaden ska ges 

förutsättningar att ta nästa steg? 

4. Senaste tidens desinformation kring socialtjänstens verksamhet 

Dialog utifrån den senaste tidens uppmärksamhet i sociala medier och 

spridning av desinformation. 

Nätverket diskuterar hur man kan agera i denna eller liknande situationer som 

kan uppkomma framåt. Vad har gjorts hittills, tankar om något mer kan 

göras? Vägar för att bemöta rykten och oro? Vilka kan engageras i frågan? 

Rollen som chef i dessa situationer?  

Vid kommande IFO-chefsnätverk önskas att prata mer om hantering av hot 

och våld. Utökad samverkan med polismyndigheten efterfrågas samt nationellt 

stöd utifrån att skapa bred tillgång till rätt information som motkraft till 

desinformation.    

5. Utvärdering av mötesplats Ekonomiskt bistånd. 

Fortsatt möjlighet till kompetensutveckling 

6. Nyheter på arbetsmarknadsområdet  

Natalja Lipovskaja Nilsson, GR, informerar om samverkan med 

Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingens uppdrag i enlighet med 

regleringsbrev 2022.  

• Andelen som övergår till arbete skall öka, särskilt från dem som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

• Andelen som övergår till reguljära studier skall öka 

• Långtidsarbetslösheten skall minska 

I presentation som delas till nätverket finns statistik för respektive kommun 

där andel korttidsutbildade framgår. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd är 

reguljär utbildning med ersättning via Arbetsförmedlingen. Detta innebär att 

långtidsarbetslösa kan ges möjlighet till studier med aktivitetsstöd. Åtgärden 

syftar till att personen ska ges förutsättningar för anställning.  

7. Korta avstämningar  

• Yrkesresan, regional och nationell. Yrkesresan – regionalt 

fortsätter vi enligt plan och utifrån den nationella utvecklingen likaså. 

Iréne Jansson medverkar i den nationella styrgruppen YR barn och 

unga. Mer information kommer senare i vår när vi tar de första stegen 

att släppa in chefer i det nationella systemet. 

Yrkesresa inom funktionshinderområdet genomförs förstudie och 

beslut tas senare i februari. Förstudie missbruk och ÄO har påbörjats. 

• Pilotprojekt utifrån tidiga insatser. Har ni utvecklingsarbete på 

gång inom verksamheterna ekonomiskt bistånd eller missbruk finns 

möjlighet att delta i ett projekt och får nationellt och regionalt stöd. 

Anmäl intresse snarast till socialstyrelsen. 

• VU-nätverket 
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Det är tredje året nätverket träffas, leds av Cornelia Björk, GR. 

Beredningsgruppen består av Peter Almgren, representerar IFO-

chefsnätverket och Tarja Mattila, representerar FH-chefsnätverket. 

Nätverket träffas för första gången idag fredag 28 jan. 19 personer har 

anmält sitt deltagande. 4 deltagare är nya medan resten återvändande 

personer. Alla kommuner är representerade med minst en person. 

Förslag på tema för året – Kunskapsstyrning inom socialtjänsten 

(fördjupning på förra årets tema – Kunskapsbaserad socialtjänst och 

nya SoL.) 

• Mötesplats IFO – planering pågår, 10 november 2022 är det 20-

årsjubileum. Sista dag att anmäla in seminarier är 29 april 2022 till: 

susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se 

  www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo 

8. Länsstyrelsen om mäns våld mot kvinnor inklusive dialog 

Länsstyrelsen informerar om pågående arbete för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och 

utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att 

regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle 

och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och 

kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig 

integritet. Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Västra Götaland 

(lansstyrelsen.se) 

Maria Esperi, anställd av Västkom, berättar om sitt arbete för att samordna 

arbetet i länet utifrån statlig överenskommelse inom område kvinnofrid. 

Kvinnofridssatsning 2021-2023 | SKR Bilder skickas till nätverket.  

Dialog utifrån frågeställningarna: 

• Hur ser arbetet ut mot prostitution och människohandel? 

• Hur påverkar ny lagstiftning om arbete med våldsutövare? 

• Utbildningsbehov? 

9. Nästa möte  

Två punkter på agendan nästa möte är tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd 

samt exempel från Värmland kring systematisk uppföljning som metod för 

verksamhetsutveckling.  

10. Summering och avslut 

Mötet avslutas 

 

Antecknat av Cecilia Axelsson 

 

 

 

 

 

mailto:susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se
http://www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/kvinnofrid/kvinnofridssatsning20212023.16142.html


   

 

  4 (4) 

IFO-chefsnätverket 

Möte 2022-02-11, kl.08.30-12.00 

Plats: Digitalt på Teams  

 

Temaområden för IFO-chefsnätverket 

 

Ekonomiskt 
bistånd 
 
 

Barn och unga 
 
 

Missbruk och 
samsjuklighet 
 

 

Bemanning, 
kompetens och 
stabilitet 
 
  

Boendefrågor 
 

 

 

 

 
 

 

Systematisk uppföljning

Digitalisering


