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1 Presentation
Presentation av medlemmarna kommunvis. För varje kommun finns en
uppräkning av chefer och ansvarsområden, se pp-bilder 3 – 15. Vid behov av
korrigeringar – skicka e-post till cristina.dahlberg@goteborgsregionen.se.
Kommunerna ger korta lägesrapporter.

3 Informationspunkter
Cristina Dahlberg förmedlade sammanfattad information från framförallt
Socialstyrelsen.

Information från Socialstyrelsen, bild 17 – 45
•
•

•

•

•

•

•

Bild 18-20 (visades inte på mötet) några slutsatser från Socialstyrelsens
lägesrapport för IFO.
Socialstyrelsen genomförde i höstas en kartläggning av anmälningar.
Rapport publicerades i december 2019. Nu ser man över det material
som vänder sig till anmälare. Synpunkter på materialet kan skickas till
ansvarig utredare. Se mer i bild 21- 25.
Under våren kommer en rad olika produkter att publiceras: allmänna
råd, handböcker och kunskapsstöd. Material om t ex unga som begår
brott och handbok om ensamkommande har redan publicerats. Se mer
information i bild 26-36. Bild 30 visar tidplanen för publicering.
IBIC har nu utvecklats till att även omfatta barn. Läs mer om hur
BBIC och IBIC kompletterar varandra på bild 37 och här:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/individens-behovi-centrum/bbic-och-ibic-kompletterarvarandra/?utm_campaign=nyhetsbrev200211&utm_medium=email&u
tm_source=apsis
TSI – tidiga samordnade insatser i samverkan med Socialtyrelsen och
Skolverket har fått förlängt uppdrag till 2023. De kommuner som
deltar berättar kort om sina arbeten: Lerum, Alingsås och Härryda. Bild
38.
Socialstyrelsen kommer att titta på familjehemsutredning under 2020.
Det kommer inte att utmynna i någon ny utredningsmetod, utan
snarare stöd för själva processen och hur utredningen samspelar med
ex familjehemsvinjetter och BRA-fam. Socialstyrelsen vill gärna få
kontakt med intresserade kommuner. De vill även få kunskap om några
kommuner har provat på att göra utredningar inspirerat av BBICtriangeln/använt några av BBIC:s föräldraförmågor etc. Mer
information och kontaktuppgifter på bild 39.
Övrig information från Socialstyrelsen rör öppna jämförelser, nytt
kunskapsstöd om autism, barnäktenskap och nytt utbildningsmaterial
om bemötande. Se bild 40-41.
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Informationspunkter från andra, bild 42 – 22
•

•

•
•

IVO publicerar 2020-02-21 en rapport om lex Sarah. SKR planerar att
arrangera kurs om avvikelser/lex Sarah. Om ni har synpunkter på
innehåll i en sådan kurs kontakta SKR, se bild 43.
Information om barnkonventionen bild 44-46. Diskussion i nätverket
kring olika aktiviteter som kommunerna har genomfört eller kommer
att genomföra med anledning av barnkonventionen. GR har tagit fram
en sammanställning av relaterat material:
https://www.goteborgsregionen.se/download/18.56bb6db916ff44d99
693ff81/1580480292301/barnkonventionen-blir-lag.pdf
Om det finns önskemål om lämpliga aktiviteter för GR, såsom
utbildningar om barnkonventionen, kontakta Cristina.
Ny studie om placerade barn som jämfört barn som är syskon. Bild 47.
Påminnelse om Barnrättsboxen bild 48-50. Alla närvarande kommuner
har tagit del av materialet och det verkar hittills användbart. Allt
material finns att ladda ner från Maskrosbarns webbplats:
https://vuxen.maskrosbarn.org/barnrattsboxen/

Lägesrapport Yrkesresan, bild 51 - 60
•

•

•

•

Nya avtal för Yrkesresan 2020-2022. Alla kommuner i GR,
Boråsregionen och Skaraborg fortsätter. Nya kommuner är Varberg,
Hylte och Falkenberg.
Fler utbildare behövs till kurser i Yrkesresan. Cristina kommer att skicka
ut efterlysning, men det rör bl a kurs om samtal och kurs om mål och
uppföljning. Tipsa gärna om lämpliga personer i era kommuner, i första
hand chefer, arbetsledare eller verksamhetsutvecklare.
Förstudie för utförare är avslutad. Rapport kommer att presenteras för
IFO-chefsnätverket i mars. Studien visar på behov av strukturerad
regional kompetensutveckling och samsyn gällande metoder.
Nationell förstudie pågår, beslut om fortsättning kommer att fattas i
mars 2020.

Kommande kurser, bild 62
Kommande möten
•
•
•
•

3 april 2020, 11-15
15 maj 2020, 11-15
25 september, 11-15
20 november, 11-15
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