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Annika Frisk Spångberg, Ale
Linda Hoffberg, Ale
Anna Tell, Alingsås
Kristina Ullvan, Alingsås
Liselotte Dedon, Alingsås
Pia Fredin, Alingsås
Tina Karlsson, Alingsås
Jessica Johansson, Härryda
Jennie Gustavsson, Härryda
Linda Dalenius, Härryda
Anette Bernhardt, Kungsbacka
Sofia Holz, Kungsbacka
Torbjörn Eriksson, Kungälv
Maria Gustafsson, Kungälv
Annika Hallberg, Lerum
Anna-Carin Tonnvik, Lerum
Svanhild Pehrson, Lerum
Annette Alexandersson, Lilla Edet
Ingrid Kabo Irekvist, Mölndal
Anneli Kumpula, Mölndal
Carin Walles, Mölndal
Martin Löfås, Mölndal
Catarina Liljestrand, Mölndal
Anna-Karin Eglén, Partille
Johan Magnusson, Partille
Katarina Stål, Partille
Susanne Wessman, Partille
Barbro Carlhamre, Stenungsund
Ulf Tolf, Stenungsund
Anja Hildorsson, Öckerö
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•

Cristina Dahlberg, Göteborgsregionen
Anna Melke, Göteborgsregionen

Barnchefsnätverket 210312, mötesanteckningar

1 (3)

1 Läget i kommunerna
Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare barn och unga,
Göteborgsregionen, inledde mötet.

Medlemmar i Barnchefsnätverket, bild 3 – 16

Nya medlemmar hälsades välkomna och till andra sades hej då. I
powerpointpresentationen, bild 4 – 15, återfinns medlemmarna i nätverket med
respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: mejla
cristina.dahlberg@goteborgsregionen.se.

2 Informationspunkter
Information från övriga, bild 17 – 22
•
•
•

Utredningen lex Lilla hjärtat, förslag nu på remiss.
Nationellt HVB-register ska upprättas
Lagförändringar som trätt i kraft 1 mars, bl a om vårdplan. Om ni
önskar vägledning från Socialstyrelsen, hör av er till Cristina.

Information från Socialstyrelsen, bild 23 – 65
•
•
•

•
•
•
•

Bild 24 – 35: En studie om anmälningar/covid-19. Läs i sin helhet:
Studie om anmälningar Socialstyrelsen
Bild 36 – 40: Kartläggning om fältarbete
Bild 41 – 43: Två aktuella statsbidrag, en gäller er:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/subventioner-avfamiljehemsplaceringar/
Bild 44 – 49: Nationell strategi om anhöriga
Bild 50 – 52: Hämta uppgifter från misstanke- och belastningsregister.
Om ni tycker att reglerna är oklara eller bör utökas, mejla Cristina.
Bild 53 – 57: Kort om aktuella arbeten: revidering handbok om våld,
Ett hem att växa i, Att lyssna på barn i familjehem, Positiva umgängen,
Bild 58 – 66: Kommunikation och spridning av Socialstyrelsens
produkter

Information från SKR, bild 66 – 115
•

•

•
•

Bild 67 – 68: Ny skrift om barn som upplever våld, finns för
nedladdning och eller beställning:
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ba
rnsomupplevervald.35792.html
Bild 69 – 75: Kort information om aktuella arbeten: om kartläggning av
insatser, brukarundersökning, undersökningar av placerade barn, SIS
och HVB, socialjourernas uppdrag, tillgång till journaler samt
uppdragsutbildning.
Bild 76 – 81: Om SKR:s beställarnätverk
Bild 82: Kommande utbildningar
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•

Bild 83 – 115: Ett år sedan Barnkonventionen blivit lag. Summering
och exempel på rättspraxis, sammanställt av Marie Lundin
Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Bifogat är även förslag på
upplägg av dag med fokus på barnkonventionen.

Information från övriga, bild 116 – 137
•

Presentation av forskningsstudie SAVE, om våld i
barnavårdsutredningar. Karlstad universitet samt FoU Värmland.

3 Nätverkets egna frågor
Om Yrkesresan, bild 139 – 145
Kurser fortsatt digitala april ut, sannolikt även därefter.
Det står nu klart att det blir nationell spridning av Yrkesresan. rekrytering av ny
projektledare pågår.

Om Samverkan Landvetter flygplats
Jessica Johansson, Härryda, berättar om samverkansgruppen ”Samverkan
Landvetter flygplats”. Gruppen samordnas av Katarina Idegård på Dialoga i
Göteborg. Samverkan handlar om HRV-förebyggande åtgärder kopplat till
flygplatsen. Det går bra att kontakta Jessica vid förekomst av ärenden som rör
utlandsresa för exempelvis misstänkt tvångsgifte eller könsstympning.
Gruppen arbetar nu med ett underlag för rutin avseende utreseförbud enligt
LVU, som Jessica gärna tar emot input på.

Om FoU i Väst, 146 – 151
Anna Melke, forskare på FoU i Väst/GR, berättar om deras arbete. från och
med nu kommer varje chefsnätverk på GR ha en egen forskare knuten till sig,
för att tydligare knyta forskning och verksamhet till varandra.

Läget i kommunerna

Mötets avslutande del bestod av erfarenhetsutbyte och skedde i mindre
grupper, fördelade utifrån funktion (utredning, utförare, familjehem). I
grupperna diskuterades även på vad man skulle vilja veta mer om av FoU.

Nätverkets möten, bild 154
Kommande möten i nätverket, inbjudan skickas direkt till er kalender. Tacka
gärna ja eller nej och välj ”skicka svar”.
• 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.
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