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Plats: Digitalt möte genom Teams

Anteckningar
Närvarande:
Iréne Blomqvist, Ale
Tanja Mattsson, Alingsås
Helene Holmström, Göteborg
Susanne Grabe, Härryda
Marie Christiansson, Kungsbacka
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Iréne Jansson, Mölndal
Jessica Svanström, Partille
Robert Rydquist, Stenungsund
Angelica Francisca, Öckerö
Göteborgsregionen:
Cecilia Axelsson
Nicholas Singleton
Inbjudna:
Susanne Vannerberg, GR, punkt4
Karin Westberg, GR, punkt 4
Jeanette Olsson, FoU i Väst GR, punkt 4
Lisa Pedersen, Göteborgs Stad, punkt 3

1. Mötet inleds
2. Rundan
Kommunerna ger en kort lägesbild.
3. Erfarenhetsutbyte och dialog utifrån Tema missbruk
• Gängkriminalitet och unga
Lisa Pedersen, trygghetschef Angered, informerar om det arbete som
pågår i stadsdelen och särskilt utsatta områden. Arbetet är organiserat
inom IFO. Förebyggandearbetet består främst av strukturerad
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samverkan och processer, och det finns särskilt utbildad
personal/koordinatorer. Tex. SSPF, LUL-samverkan,
avhopparverksamhet och samverkan med polisen om orosanmälningar
för att ge socialtjänsten bättre underlag i sina utredningar.
Lisa berättar om erfarenheter från arbetet med parallella
samhällsstrukturer och hur det påverkar lokalsamhället på olika sätt
och olika mycket. Även personal i förvaltningen påverkas. Utifrån detta
genomfördes ett utvecklingsarbete för att ta fram nya rutiner och
strukturer för att hantera otillåten påverkan, hot och utsatthet hos
personal och chefer.
Susanne Grabe reflekterar utifrån Härrydas perspektiv. Det finns inga
socialt utsatta områden i kommunen men det är av vikt att arbeta
förebyggande för att förebygga att vissa områden utvecklas till socialt
utsatta områden.
Det behövs mer kunskap om hur man arbetar med unga personer med
kriminalitet med fler metoder, arbetssätt och strukturer. Alla
kommuner runt Göteborg påverkas i någon form.
Ett aktivt sspf arbete med ett nära samarbete utgör en bra grund.
Orossamtal utgör en del där polis och socialtjänst tillsammans träffar
föräldrar för att visa på allvaret i situationen. Susanne lyfter
möjligheten till mellantvång LVU som en förebyggande insats.
Tidiga samordnade insatser är ett nationellt projekt där kommunen
ingår. Fokus på barn och unga i övergång från årskurs 6-7 och 9 till
gymnasiet. Här kommer sspf och fältsekreterare in. Samverkan med
skolan är otroligt viktig.
• Dialog:
Vad innebär ett proaktivt arbete inom detta område och vilken roll
har socialtjänsten?
Mötet lyfter att det är viktigt med bred samverkan med lokalsamhället,
föreningar och aktörer för att samordna insatser i förebyggande syfte.
Vi tar med synpunkter från dialogen till kommande projekt på GR.
• Samverkan med regionen, bilder bifogas
Cecilia informerar om:
-Gemensam upphandling HVB, Information om genomfört uppdrag
genom Västkom och VGR
-Utvärdering av underavtal HoS avtalet
Bilder bifogas (se bilaga 1).
• Dialog:
Vilka frågor är aktuella just nu och särskilt svåra i samverkan?
Gränsdragning missbruk, beroende, psykisk ohälsa. Mycket kvar att
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jobba med. Personer får inte det stöd de behöver, det finns en fortsatt
tendens att alla hänvisar till varandra.
Temagrupp BoU i Göteborgsområdet har tagit fram en ök/rutin som
tydliggjort hantering av delat kostnadsansvar med regionen vid
placering. Om inte detta löses ut blir det alltid individen som hamnar i
kläm. ”Helhet och delar”. Nätverket lyfter farhåga att
överenskommelsen blir för fyrkantig.
Vi kommer fortsatt att följa arbetet med revidering av hälso- och
sjukvårdsavtalet i nätverket.
•

Öppenvård, evidens och metoder, bilder bifogas
-Information om vård och insatsprogram skadligt bruk och
beroende. Bilder bifogas. (se bilaga 1)

•

Dialog och erfarenhetsutbyte:
-Vilket utbud har din kommun av öppenvårdsinsatser? Goda
exempel och behov av utveckling? Något som saknas?
Stenungsunds arbete ”Konsten att vara det bästa alternativet”
som var ett seminarium på Mötesplats IFO 2019. Se bilder här
Kommunerna delar med sig av arbetet i den egna kommunen.
Två utvecklingsbehov som framkom:
Boende/tak över huvudet.
Glappet mellan behandlingshem och hemmaplan. Insatser för
personer över 65 år med missbruk behöver utvecklas
ytterligare.

•
•

•
-

Kommunsamarbete
Utifrån dagens tema, finns det något av de frågor som är
gemensamma där GR kommunerna har mervärde av att
inleda eller förstärka en samverkan? I vilket syfte och hur?
Nätverket enas om att föreslå ett möte tillsammans med AMEnätverket på GR.

4. Kunskapsbehov, kompetens och verksamhetsutveckling.
Bilder bifogas. (Se bilaga 4) Vad är på gång och vad kan vi göra
tillsammans, GRs roll? Susanne Vannerberg, Karin Westberg och
Kristina Elofsson, Kompetens- och verksamhetsutveckling på GR och
Jeanette Olsson FoU i Väst medverkar för dialog kring verksamheternas
kunskapsbehov och hur GR är och kan vara ett stöd och samarbetspart
i detta.
www.goteborgsregionen.se/kurs
www.goteborgsregionen.se/fouivast
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5. Korta avstämningar
Mötesplats IFO 2020, (se bilaga 5)
Nicholas Singleton informerar om årets digitala Mötesplats IFO. 20 nov
på Svenska mässan i Göteborg. Program och information om anmälan
skickas ut inom kort. Hybridarrangemang med max 50 personer på
plats på Svenska mässan. Varje kommun kan skicka 3 personer fysiskt.
(Obs, även Göteborg är totalt 3 pers, ej 3 per SDF)
Nätverk verksamhetsutvecklare
Fokusområden har varit ekonomiskt bistånd och självförsörjning,
systematisk uppföljning och BBiC.
Senaste mötet tema ”att leda ytan mandat” samt kvalitetssystem och
brukarmedverkan.
Numera bjuds alla VU i GR in till Teamsgruppen där det finns material
och möjligheter till erfarenhetsutbyte digitalt mellan mötena.
2021 – finansiering. Särskild fråga skickas ut i månadsskiftet okt/nov.
Yrkesresan, bilder och rapport bifogas
Nicholas Singleton ger en lägesrapport. Se bifogad ppt och projektplan.
6. Återrapportering uppföljning av ekonomiskt bistånd
Cecilia återkopplar.
7. Mötet avslutas
GR tackar Marie och Tanja som kommer att lämna nätverket vid
årsskiftet för ett gott samarbete. Vi önskar er lycka till framåt!
Antecknat av Cecilia Axelsson och Nicholas Singleton
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