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1. Mötet inleds
Inledning och kort introduktion till mötet som på grund av rådande situation genomförs via Teams.

2. Gruppdialog – erfarenheter av pågående situation:
Dialog utifrån särskilt angelägna frågor i nuläget samt genom en blick framåt. Diskussion kring
effekterna av denna situation, hur rustar vi oss för långsiktiga utmaningar?
•
•
•

Vilka konsekvenser kommer situationen att få på sikt för våra verksamheter?
Vad behöver vi förbereda oss på/vilka målgrupper och verksamheter kommer att bli
särskilt påverkade och på vilket sätt?
Hur behöver vi rusta våra verksamheter för att möta detta?

Några korta punkter från diskussionerna:
•
•
•
•
•
•

Tips om bra dokument från VGR – att jobba i kris och hur det påverkar, skickas ut
separat till nätverket.
Bemanningsmässigt har det varit stabilt i verksamheterna.
Den digitala utvecklingen har gått snabbt under våren och nya arbetsmetoder, såsom
nybesök via Teams, har införts. Utredningstider har förbättrats.
Det finns olika tolkning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och kommuner har olika
riktlinjer för tex distansarbete.
Ökad finns oro utifrån redan oroliga situationer och för nya grupper. Diskussion kring om
det finns risk utifrån rådande situation att personer, såsom äldre och personer med
psykisk ohälsa, ansöker om stöd från Socialtjänsten i mindre grad.
Oro finns även inför sommaren då ungdomar ej får feriejobb, kan besöka släktingar eller
har fritidsaktiviteter på samma sätt som andra år. Tips om sommararbete i form av
”Hemestervärdar” i Partille. Härryda skapar nya typer av feriejobb, tillsammans med
kultur o fritid ”kulturarbetare”. De kan tex arrangera underhållning för äldre på avstånd.
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3. Information från GR
Uppföljning Ekonomiskt bistånd – Arbete för gemensam uppföljning av hur Covid- 19 har påverkat
ekonomiskt bistånd pågår i dialog med enhetscheferna inom GR. GR erbjuder sammanställning av
statistik och stöd för analys under 2020.
Utförarregister - förstudie – Information om pågående arbete. Intervjuer med chefer från
kommunerna har inletts. En sammanställning skickas ut i nästa vecka, tacksam för synpunkter
och kommentarer.
Yrkesresan – utförare – Återkoppling saknas på tidigare utskickat material och fråga om
finansiering, tacksam för snabba svar till Nicholas.
Mötesplats IFO 20 nov, planerar för genomförande som vanligt. GR återkommer med mer
information efter planeringsgruppens möte i eftermiddag.
Länsstyrelsen erbjuder dialogforum med länets kommuner - Länsstyrelsen erbjuder stöd för
webbmöten och erfarenhetsutbyte. Camilla Tjernberg,Samordnare Samhällsavdelningen,
Länsstyrelsen Västra Götaland, camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se
Målet är att erbjuda en plattform där kommuner kan utbyta erfarenheter och goda exempel utifrån
teman som berör sociala konsekvenser av coronapandemin. Länsstyrelsen får samtidigt möjlighet
att höra om fortsatta behov och vilken roll Länsstyrelsen skulle kunna ha/ta.
Förslag på tema är just nu från Länsstyrelsen är:
•
•
•
•

Hur skapar vi en hållbar sommar för ungdomarna i kommunen?
Våld mot i nära relation, våld mot barn, hedersrelaterat våld.
Civilsamhället som samarbetspartner under pandemin och efteråt.
Hur arbetar vi med social oro? Hur vet vi om när det uppstår social oro i ett
bostadsområde och vad kan vi göra åt det?

Önskemål framförs från IFO-chefsnätverket om tema ”Krishantering för chefer”.

4. Nästa möte i höst
Dialog kring vilka frågor nätverket önskar fokusera på under hösten. Tidigare teman tänkta under
våren, som har uteblivit på grund av rådande situation, var:
•
•
•
•
•

Ekonomiskt bistånd
Missbruk
VFU socionomer
Våld i nära relationer
Vad är viktigt att använda GR till framöver? Utvecklingsfrågor?

Förändrat ekonomiskt läge kommer att påverka det sociala arbetet. Dialog kring behov av att
utveckla uppföljningen av IFO verksamheterna för att ge en samlad bild och beskriva arbetet och
vilka effekter arbetet har. Gustav Kastberg från Kommunforskning i Väst är sedan tidigare
inbjuden till den 20 november, då kl 11-12 är gemensamt med barn och unga nätverket kring
temat jämförelser och uppföljning. Föreslaget tema är då aktuellt.
Ytterligare ett tema som nätverket ser som viktigt är erfarenhetsutbyte efter den första krisen. Vi
behöver då ta hand om långsiktiga effekter. Hur kan vi arbeta klokt tillsammans?
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5. Utcheckning och erfarenheter av webbmöte
Kort utvärdering av mötet. Nätverket anser att det har fungerar bra med Teams. Det digitala mötet
blir mer fokuserat men att träffas skapar mervärde på andra sätt.
Antecknat av:
Nicholas Singleton
Cecilia Axelsson
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