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1 Informationspunkter
Cristina Dahlberg förmedlade sammanfattad information från framförallt
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Socialstyrelsen.
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Information från SKR, bild 3 – 21
•
•

•
•

Bild 4: påminnelse om SKR:s forum för BoU socialtjänst med
anledning av covid-19. Om du önskar bli tillagd, mejla Cristina.
Bild 5 och 6: i rådande situation använder sig många av digitala möten.
SKR har några tips om vad som är viktigt att tänka på, läs mer här:
SKR om digitala möten. Det kommer inom kort att erbjudas en säker
mötestjänst genom Inera.
Bild 8 – 16: förlängt uppdrag för Framtidens socialtjänst.
Bild 17 – 21: Omvärldsbevakning, funnits en del kritik mot
socialtjänsten i Norge på sistone.

Information från Socialstyrelsen, bild 22 – 60
•

•

•

Bild 22 – 43: information om nya produkter (föreskrifter, handböcker
och kunskapsstöd) från Socialstyrelsen. Om du har frågor eller
synpunkter på något, mejla gärna Cristina, som förmedla vidare till rätt
person på Socialstyrelsen.
Bild 51: Nytt projekt om familjehemsutredning på Socialstyrelsen. 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.
Bild 52 – 60: Socialstyrelsen uppdaterar stöd för yrkesintroduktion och
publiceras stöd för lärande i arbetsgrupper. Kommentar från GR:
Materialet kommer i möjligaste mån att införlivas i Yrkesresan.

Informationspunkter från övriga, bild 61 – 64
•

Socialstyrelsen undersöker möjlighet att anpassa
kulturformuleringsintervju till socialtjänsten. De vill genomföra
workshop med deltagare från oss i GR som ett första steg. Deltagare
sökes till workshop. Se bild 64.

2 Nätverkets egna frågor
Bild 65 – 73
•
•
•

•
•

Påverkan på kurser på GR med anledning av covid-19.
Aktuellt läge Yrkesresan
Yrkesresan för utförare. Förstudie för utförare är avslutad. Rapport har
överlämnats till IFO-chefsnätverket. Studien visar på behov av
strukturerad regional kompetensutveckling och samsyn gällande
metoder. Erbjudande om fortsatt utveckling. 6 av 13 kommuner har
hittills tackat ja. Se vilka på bild 70.
Gemensam träff med IFO-chefsnätverket 20 november, kl 11 – 12 med
fokus på jämförelser. Bild 72.
Om jäv: Meddela gärna Cristina i vilka situationer ni upplever att
oklarheter uppstår. Vore det bra med gemensam rutin? Bild 73.
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3 Läget i kommunerna och presentation
Genomgång av läget i kommunerna med särskilt fokus på frågor från
Socialstyrelsen (bild 75). För varje kommun finns en uppräkning av chefer och
ansvarsområden, se bild 76 – 87. Vid behov av korrigeringar: skicka e-post till
cristina.dahlberg@goteborgsregionen.se.

Summering av läget i kommunerna
10 av 12 kommuner var representerade på mötet. Det varierade en hel del, men
majoriteten upplevde ett lägre inflöde av anmälningar, framförallt i mars, men
några började komma upp i mer normala nivåer nu. Andra hade haft samma
inflöde hela tiden och någon kommun hade sett en ökning. Många anmälningar
rör våld och stökiga ungdomar (men det är inget nytt för i vår).
Det varierade vilka som jobbade hemma, flera hade skiftsystem med olika team
som turades om att vara hemma/på jobbet. De allra flesta vittnade om frisk
personal, några hade lägre frånvaro än vanligt. En utförarenhet hade haft
utbrott av corona i arbetsgruppen och hade fortsatt nedsatt personalstyrka.
På frågan om vilket stöd hade de flesta inga särskilda önskemål. Flera instämde
i önskemål från annan region om mer fördjupad digital våldsutbildning (den
som finns på Kunskapsguiden idag upplevs för grund) eftersom man tror att
detta kommer att behövas. Någon kommun hade även ökat på beredskap i
team som jobbar med våld. Flera önskade förtydligande kring digitala möten,
vilka verktyg som är OK att använda.
Några kommuner uttryckte svårigheter och oro kring rekrytering av
familjehem. Några familjer har hoppat av pågående utredning pga corona,
någon kommun har behövt göra omplaceringar då familjer har haft orimliga
krav i relation till corona (för hårda krav som påverkat barnets skolgång och
umgänge).

Kommande möten
•
•

25 september, 11 – 15. Om det är möjligt genomförs det fysiskt på GR.
Om det inte är möjligt kommer mötet att ske nedkortat via Teams.
20 november, 11 – 15. Första timmen gemensamt med IFOchefsnätverket.
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