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Anteckningar från möte med 
Barnchefsnätverket 
 
Närvarande 
 
Nätverket: 
 

• Annika Frisk Spångberg, Ale 
• Charlotta Berglund, Ale 
• Christina Mattelin, Ale 
• Kristina Ullvan, Alingsås 
• Tina Karlsson, Alingsås 
• Jessica Johansson, Härryda 
• Anette Bernhardt, Kungsbacka 
• Renate Rondolph, Kungsbacka 
• Maria Gustafsson, Kungälv 
• Annika Hallberg, Lerum 
• Anna-Carin Tonnvik, Lerum 
• Annette Alexandersson, Lilla Edet 
• Martin Löfås, Mölndal 
• Anna-Karin Eglén, Partille 
• Katarina Stål, Partille 
• Susanne Wessman, Partille 
• Barbro Carlhamre, Stenungsund 
• Camilla Gunnarsson, Stenungsund 
• Ulf Tolf, Stenungsund 
• Emma Lantz, Öckerö 

 
• Cristina Dahlberg, Göteborgsregionen 
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1 Läget i kommunerna 
 

Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare barn och unga, 
Göteborgsregionen, inledde mötet. Därefter gjordes en presentationsrunda 
bland deltagarna, som berättade om läget i kommunen och om pågående 
utvecklingsarbeten. 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.  

Nätverkets möten, bild 16 – 18 
Kommande möten i nätverket, inbjudan skickas direkt till er kalender. Tacka 
gärna ja eller nej och välj ”skicka svar”.  

• 12 mars, 13 – 15, digitalt 
• 16 april, 13 – 14 (bonusmöte vid behov, digitalt) 
• 28 maj, 11 – 15 Ej bestämt ännu om fysiskt eller digitalt. (om digitalt, 

blir det istället 13 – 15.  
 
 

2 Informationspunkter 

Information från Socialstyrelsen, bild 19 - 31 
• Bild 20 – 22: Om ny rapport om anmälningar 
• Bild 22 – 23: Om filmade seminarier, TSI och om meddelandeblad om 

ungdomsövervakning 
• Bild 24 – 28: Om familjehemsvård: publicerat material om positiva 

umgängen, om regeringsuppdrag om långvariga placeringar och om 
statsbidrag för familjehemsvård 

• Bild 29 – 31: Om nylansering av Koll på soc 

Information från SKR, bild 32 – 35 
• Bild 33: rapport om hälsoundersökningar av placerade barn 
• Bild 34: Om kronologiska pärmen 

Information från övriga, bild 35 – 36 
• Ny film från Jämställdhetsmyndigheten om heder och förtryck 
 

 

mailto:cristina.dahlberg@goteborgsregionen.se
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3 Nätverkets egna frågor 

Om Yrkesresan 
Information om Yrkesresan utifrån tre olika perspektiv:  
 

1. Yrkesresan BoU, bild 39–46  

Aktuell situation, tillbakablick för 2020 och vad som ligger framåt 2021. 
Genomgång av vilka kurser som erbjuds digitalt och vilka som än så länge 
bedöms behöva ske på plats. Information om att spåret Erfaren ska öppna 
inom kort. Mer information kommer i separat mejl. Information om nya 
kurser, exempelvis Utreda våld i familjen som kommer att erbjudas vana och 
erfarna, kursen kommer att vara digital och kostnadsfri p g a finansiering 
av länsstyrelsen.  

2. Yrkesresan för utförare, bild 47–54 

Information om genomförd planeringsfas för regional 
kompetensutveckling för utförare. Arbetet har resulterat i en rapport som 
presenterades för IFO-chefsnätverket 210129. IFO-chefsnätverket fattade 
beslut om att godkänna rapporten, men avvakta med beslut om 
fortsättning till dess att GR:s uppdrag i den nationella utvecklingen blivit 
tydligare.  

3. Nationell spridning, erbjudande från SKR, bild 55–46  

Information om SKR:s erbjudande till Sveriges kommuner om utveckling 
av Yrkesresan. Film om erbjudande med medverkande från GR-
kommunerna visades (se länk i ppt).  
 
I dagsläget har 143 kommuner svarat, av dessa har 128 sagt ja. Hittills har 
åtta kommuner i GR svarat (samtliga har svarat ja):  Ale, Göteborg, 
Härryda, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Tjörn (uppgifterna 
uppdaterade 210203). Om det finns frågor om erbjudandet, kontakta gärna 
oss på GR.  

 

Läget i kommunerna 
Mötets avslutande del bestod av erfarenhetsutbyte och skedde i mindre 
grupper, fördelade utifrån funktion (utredning, utförare, familjehem).  

 


	1 Läget i kommunerna
	Medlemmar i Barnchefsnätverket, bild 4 – 15
	Nätverkets möten, bild 16 – 18

	2 Informationspunkter
	Information från Socialstyrelsen, bild 19 - 31
	Information från SKR, bild 32 – 35
	Information från övriga, bild 35 – 36

	3 Nätverkets egna frågor
	Om Yrkesresan
	Läget i kommunerna


