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1 Nätverkets egna frågor
Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare barn och unga,
Göteborgsregionen, inledde mötet. Därefter gjordes en kortfattad
presentationsrunda bland deltagarna och lite kort om fördelningen
distansarbete/kontorsarbete i kommunerna.

Medlemmar i Barnchefsnätverket, bild 4 – 15

I powerpointpresentationen, bild 4 – 15, återfinns medlemmarna i nätverket
med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: mejla
cristina.dahlberg@goteborgsregionen.se.

Övrigt, bild 16 – 21
•

•
•

•

Cristina gav information om påverkan av covid-19 på kurser i
Yrkesresan.
Utbildare sökes till kurs om dokumentation och klarspråk, mejla förslag
till Cristina.
Jeanette Olsson, GR, undersöker möjlighet för Forteansökan om studie
om Signs of safety. Kommunerna som använder SoS anmälde intresse
att få veta mer.
Nya möten för våren 2021 fastställda, inbjudan skickas i kalendern. Ej
bestämt ännu om fysiskt eller digitalt.

2 Informationspunkter
I anteckningarna refereras till fullständig powerpointpresentation, på mötet
visades ett urval av dessa.

Information från SKR, bild 22 – 35
•

•

Bild 22 – 29: Om kartläggning av placerade barns hälsa. Inbjudan till
webbsänd halvdag 16 november. Kostnadsfri, länk aktiv i två veckor.
Går alltså bra att anmäla sig och se utvalda delar i efterhand. Konferens
16 november anmälan
Bild 30 – 35: Övrig information från SKR, särskilt värt att
uppmärksamma: remiss ute för Framtidens socialtjänst och lagändring
om att göra anmälningar sökbara.

Information från Barnombudsmannen (BO), bild 36 – 54
•
•

Om aktuella regeringsuppdrag, barnkonventionen som lag,
ställningstaganden om social barnavård som BO vill lyfta.
Webbkonferens 17 november: Anmälan BO 17 nov
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Två studier, bild 55 – 75
Två nya avhandlingar som rör vårt område presenteras kort. Mer information i
ppt-bilder och i länkar till fulltext.
• The reasoning behind social work intervention design, (om insatser),
Filip Wollter, Ersta Sköndal. Bräcke högskola, Stockholms universitet.
• Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen:
Personalens berättelser. Peter Andersson, Stockholms universitet.

Information från Socialstyrelsen, bild 76 – 98
•
•
•

Statsbidrag för familjehemsvård
Bild 78 – 88: TSI – Tidiga samordnade insatser för barn och unga
Bild 89 – 98: Kunskapscentrum för ensamkommande

Positivt umgänge, bild 99 – 108
•
•
•

Utredare Rose-Marie Odstam, Socialstyrelsen besökte nätverket
Rose-Marie informerade om det kommande kunskapsstödet om
umgängesguider
Deltagarna på mötet hade möjlighet att ställa frågor till Rose-Marie.

Överenskommelser, bild 109 – 131
•
•
•

Processledare Madeleine Nilsson, Västkom besökte nätverket
Madeleine informerade om de två riktlinjer som ersätter Västbus vid
årsskiftet
Deltagarna på mötet hade möjlighet att ställa frågor till Madeleine

3 Erfarenhetsutbyte
Läget i kommunerna

Nätverket hade därefter tre separata möten utifrån funktion. Nedan beskrivs
kort vad som diskuterades i respektive grupp.
För utförare
I gruppen delade man erfarenheter, ställde frågor till varandra om hur man arbetar i
covid-tider och förstärkta restriktioner. Mycket är likt i förhållningssättet
kommunerna emellan. Familjebehandlarna avgör oftast inför varje besök om det ska
vara digitalt eller det är starkt behov av att träffas. Skyddsutrustning verkar finnas att
tillgå några (alla?) kommuner, men har bara använts vid något enstaka tillfälle.
För myndighet/utredning
Gruppen diskuterade bland annat corona som medfört olika digitala lösningar.
Kungälv är på gång med Inera som säker lösning då Teams inte är säker.
Kommunerna har lite olika inställningar i frågan. Visir används även mer i
möten. Gruppen diskuterade även antal utredningar. Man vill hitta andra sätt att mäta
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då det är en ständig fråga kopplat till resurser. Kungälv och Lilla Edet har ett högt
inflöde. Övriga närvarande kommuner har inte mer än vanligt.
Härryda informerade en del om dokumentation kopplat till Barnahus, kommunerna
tillhör olika Barnahus.
För familjehem /familjerätt
I gruppen diskuterades bland annat ärendet ”Lilla hjärtat” och hur vi i våra
kommuner behöver säkerställa våra rutiner vid hemflytt. Även förslag till
ny socialtjänstlag diskuterades. Samtal fördes kring hur man löser
umgängen nu. Slutligen samtal om vårdavgiftsrutiner, hur man gör när
föräldrar inte betalar.
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