Barnchefsnätverket GR
Datum: 2020-09-25
Plats: Digitalt möte
Cristina Dahlberg

Anteckningar från möte med
Barnchefsnätverket
Närvarande
Nätverket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annika Frisk Spångberg, Ale
Liselotte Dedon, Alingsås
Kristina Ullvan, Alingsås
Tina Karlsson, Alingsås
Jessica Johansson, Härryda
Anette Bernhardt, Kungsbacka
Eva Påhlman Björck, Kungälv
Anna-Carin Tonnvik, Lerum
Annika Hallberg, Lerum
Svanhild Pehrson, Lerum
Annette Alexandersson, Lilla Edet
Emil Gusteus, Lilla Edet
Anneli Kumpula, Mölndal
Catarina Liljestrand, Mölndal
Martin Löfås, Mölndal
Anna-Karin Eglén, Partille
Katarina Stål, Partille
Susanne Wessman, Partille
Ulf Tolf, Stenungsund
Per Idström, Öckerö

Övriga:
•

Cristina Dahlberg, Göteborgsregionen

Medlemmar i Barnchefsnätverket

I powerpointpresentationen, bild 100 – 111, återfinns medlemmarna i
nätverket med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: mejla
cristina.dahlberg@goteborgsregionen.se.
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1 Informationspunkter
Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare barn och unga,
Göteborgsregionen, inledde mötet och förmedlade sammanfattad information
från framförallt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Socialstyrelsen. I
nedan förteckning refereras till fullständig powerpointpresentation, på mötet
visades ett urval av dessa.

Om lagförslag och lagändringar, bild 3–22
•

•
•
•

Bild 4–14: Bilder från SKR som rör utredningen av socialtjänstlagen,
”Framtidens socialtjänst”. För mer information kan man även se SKR:s
sändning och höra bl a Åsa Fuhren Thulin berätta utifrån ppt-bilderna.
Webbsändning Framtidens socialtjänst (webbsändningen kommer
sannolikt att plockas bort snart, så vänta inte för länge).
Bild 15: pågående regeringsuppdrag och brott och gängkriminalitet
Bild 16–20: Om den nya påföljden ungdomsövervakning och
socialtjänstens ansvar att utse ansvarig handläggare.
Bild 21–22: lex Lilla hjärtat och utfrågning i socialutskottet 1 oktober.
Fyra kommuner i Sverige kommer att delta: Alingsås, Göteborg, Svalöv
och Helsingborg. Inspel kan mejlas till kristina.ullvan@alingsas.se.

Om familjehemsvård, bild 23 - 49
•
•

•

Bild 24: Påminnelse om att svara på enkät om hälsoundersökningar.
Om inte svarat och vill göra det, men inte kan hitta enkäten, mejla
Cristina.
Bild 25–33: På gång från Socialstyrelsen.
o Information om utbildning i Ett hem att växa i. I dagsläget full,
men kan öppna upp för fler platser längre fram, så om intresse
anmäl för reservplats.
o Pågående regeringsuppdrag om familjehemsutredning.
Tillfälligt pausat. Kungsbacka deltar.
o Nytt regeringsuppdrag om kunskapshöjande insatser. Om
någon kommun har goda exempel, erfarenhet av
vårdnadsöverflyttningar och/eller nationella adoptioner – mejla
Cristina.
Bild 34–49: Om anmälningar
o Kartläggning av SKR
o Studie av Socialstyrelsen. Ale, Göteborg, Kungälv och
Stenungsund har tillfrågats om att delta. Om ni saknar
inbjudan, kontakta Cristina.
o Studie av Vårdanalys. GR kommer svara på övergripande
frågor, eventuellt fördjupande intervjuer med
kommunrepresentanter.
o Uppföljande fråga från P4 Göteborg. Cristina skickar svar
utifrån dokumentation av gruppdiskussioner.
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Nya material, bild 50 – 75
•
•

•
•

Bild 51 – 58 : Socialstyrelsen publicerade innan sommaren
kunskapsstöd om kallelser till barn. Länk till kallelser i socialtjänsten
Bild 59 – 67: Socialstyrelsen uppdaterar stöd för yrkesintroduktion och
har publicerat nytt stöd för lärande i arbetsgrupper. Kommentar från
GR: Materialet finns länkat/publicerat på Yrkesresan.se. Om stöd till
personalen på Yrkesresan Om ni saknar något stöd, kontakta gärna
Cristina så kan det kanske tas fram inom projektet.
Bild 68 – 74: ny rapport från SKR om våld kommer i december.
Bild 75: om frågor finns, kontakta gärna Cristina.

2 Nätverkets egna frågor
Lägesrapport om Yrkesresan, bild 76 – 92
•

•

•

Bild 78 – 87: Om Yrkesresan för myndighet BoU. Vi genomför kurser
som planerat i höst, men med särskilda anpassningar. Stort tryck på
kurserna.
Bild 88 – 90: Yrkesresan för utförare. Planeringsfasen pågår. Martina
Kristoffersson, delprojektledare kommer att kontakta utförarchefer
inom kort.
Bild 91 – 92: Nationella Yrkesresan.

Kommande möten och utbildningar, bild 93 - 96
•
•
•

Nästa möte 13 november, 11 – 15, prel fysiskt möte
Gemensam träff med IFO-chefsnätverket 4 december om samsjuklighet
och kvalitet och effektivitet i jämförelser. Inbjudan i er kalender.
Bild 96: Kurser i höst. Se separata inbjudningar.

3 Erfarenhetsutbyte
Presentation och läget i kommunerna

Nätverket hade därefter tre separata möten utifrån funktion. Nedan beskrivs
frågor som de tre grupperna fick med sig och de svar (något nedkortade) som
de skickade efter avslutat möte.
För utförare
Fråga: Alla kommer få information + kunna bidra till Yrkesresan för utförare, men
är någon särskilt intresserad och kan vara bollplank i planeringen av hur?
Svar: Bra om Yrkesresan kan bidra med kvalitetssäkring och sortering i alla de utbildningar som
finns. Likställd behandling oavsett kommun. Några av oss har tidigare gått igenom den
sammanställning som Socialstyrelsen har gjort, men det är ett tämligen magert utbud.
Någon stadsdel i Göteborg har tagit fram en plan för bas, påbyggnad osv, något att kika på.
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Ett förslag är att dela in utbildningarna i olika block; t.ex arbete med föräldrar med låg
förändringspotential, kriminalitet, missbruk osv. Det är inte bara metoderna i sig utan också vad
det gör med behandlaren att jobba så nära familjerna med dessa svårigheter.
Viktigt att särskilja de olika utförarområdena för att få rätt nivå på utbildningen.
Många av oss är intresserade av att vara bollplank. Här ser vi vikten av att få med olika storlekar
på kommunerna i ett sådant förarbete då förutsättningarna skiljer sig åt (t.ex när det gäller att
rekrytera personal).
För myndighet/utredning
Fråga: Har antalet orosanmälningar ökat jämfört med i våras?
Svar: De fem kommuner som deltog på mötet hade alla väldigt olika situation på sina
arbetsplatser, allt från ett enormt ökat inflöde till ungefär som vanligt. Vi samtliga hade olika
former av jobba-hemifrån-arbete för personalen. De vi alla var ense om var att flertalet anmälningar
handlar om våld i någon form, vår upplevelse var att det har ökat kraftigt.
För familjehem /familjerätt
Fråga 1: I våras rapporterade P4 Göteborg om en oro för att behoven av familjehem
skulle öka i spåren av covid-19. Kan man se ett sånt ökat behov?
Svar 1: Vi har inte märkt någon markant ökning vad gäller ökat tryck på
familjehemsförfrågningar och inflöde i det.
Fråga 2: Någon kommun med erfarenhet av vårdnadsöverflyttning och/eller nationell
adoption?
Svar 2: Ang frågan om vårdnadsöverflytt så hade alla kommuner erfarenhet i lite olika
mängd. Det går att ta fram exakt statistik från varje kommun vid behov. Ang
komplikationer som vi pratade om är att det kan vara bra att tänka på att
rättsprocessen i tingsrätt vad gäller vårdnadsöverflytt är något helt annat än processen i
förvaltningsrätten så att anlita ett juridiskt ombud är väl värt pengarna om det blir
förhandling och man inte har samtycke från VH. Också bra att tänka på är att
familjehemmet kan bli kallat som vittne till huvudförhandlingen och att det kan bli
komplicerat att sitta där och vittna ”mot” föräldrar som man sedan ska samarbeta
med. Viktigt att ha pratat igenom ordentligt och med omfattande information till
familjehemmen innan de tar ställning om de vill bli VH så att de vet vad som väntar.
Det som kan uppkomma är svårigheter i umgängesfrågan och där det kan bli tvistigt
mellan VH och föräldrar vilket påverkar barnet och det finns då inget stöd från
socialtjänsten på samma sätt som när det var en familjehemsplacering pågår.
Partille har erfarenhet från en nationell adoption där familjehemmet adopterade barnet
som varit familjehemsplacerat hos dem. Ingen annan kommun hade sådan erfarenhet.
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