IFO-chefsnätverket
Anteckningar 2019-03-22
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Närvarande:
Juan Navas, Öckerö
Jörgen Larzon, Göteborg
Britta Timan, Göteborg
Susanne Grabe, Härryda
Helena Wikman Ericson, Göteborg
Jessica Svanström, Partille
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Natalja Kahraman, Kungsbacka
Marie Christiansson, Kungsbacka
Maria Enbuske, Lerum
Therese Sammels, Social Resurs Göteborg
Angelica Francisca, Öckerö
Monica Fundin, Kungälv
Anne Forssell, Alingsås
Robert Rydquist, Stenungsund
Elisabeth Beijer, GR
Nicholas Singleton, GR
Cristina Dahlberg, GR punkt 3
Anna Melke, GR punkt 4–5
Tove Corneliusson, VästKom, punkt 2
Maria Ljung, GR punkt 8

1. Välkommen till dagens möte, och kort runda om vad som upptar vår
tid i dagsläget
Deltagarna delar med sig av aktuella funderingar och reflektioner kring nuläget.
Många möjligheter och mycket utvecklingsarbete som pågår. Många utmaningar
både vad gäller verksamhet och ekonomi. Dagens metafor på utvecklingsarbete är
”från utmattande maratonlopp till stabil långvandring”.

2. Kvinnofrid
Tove Corneliusson, VästKom, informerar om regeringens och SKL:s satsning på
kvinnofrid för att förstärka arbetet i regionerna. Tove har uppdraget på halvtid för
de 49 kommunerna och VGR. Information och dialog om satsningen samt en
återkoppling i en fråga från Göteborgs Stad om samarbete om insatser vid
hedersrelaterat våld. Bilder bifogas.
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Fråga: Vad är VGR:s medicinska ansvar gällande våld i nära relationer?
Upplevelsen är att det saknas adekvat stöd och samverkan för de våldsutsatta.
Att ta hand om skador, både fysiska och psykiska.
Fråga: Finns det intresse från kranskommuner att samverka med Göteborg kring
ett stödcentrum för hedersrelaterat våld?
Beslut om stödcentrum tas i Göteborg inom kort, beroende på det beslutet
återkommer frågan skarpt.
Fråga: Vilka behov och vilket stöd saknas?
Behov av utveckling av samverkan. Arbetet förväntas ske inom befintliga resurser
vilket är svårt. Särskilda satsningar på att stötta arbetsgivare att stötta sina
medarbetare, både offentliga och privata. Svåra situationer hur hanteras det?
Socialsekreterare utsatta! Barnahus som arbetsform är positivt och upplevs som ett
gott arbete. Utredningen av barnahus är snart färdig.
Fortsatta samtal med kommunerna nödvändigt. Tove är välkommen tillbaka, och
att bjuda in till fortsatta samtal.

3. Yrkesresan
Cristina Dahlberg och Nicholas Singleton ger en rapport om arbetet med
förvaltning och utveckling av Yrkesresan. Se bilder.
Nationell förstudie pågår inom ramen för partnerskapet.
Nya avtalsförslag 2020–2023 skickas i särskilt mejl, skickas även för kännedom till
socialcheferna på GR.
Möjlighet att utveckla ett särskilt spår för utförare? Avvakta till hösten, sedan
eventuellt ett uppdrag för GR att utreda.

4. Mocking bird
Nätverket har tidigare diskuterat Mocking bird model som intressant för att
utveckla stabilitet vid familjehemsplaceringar. Mocking bird har tagits fram I USA
och spridit till Europa via Leeds som nu arbetar på licens från USA. Stockholm har
planer på ett utvecklingsarbete för mentorfamiljehem. Socialstyrelsen har inte
möjlighet att ge stöd i arbetet.
Nätverket diskuterar och ser att man i första hand behöver prata mer om frågan,
kanske göra en kartläggning av familjehemssituationen. Kungsbacka håller på med
en intressant kartläggning som övriga kommuner kan ta del av. Nätverket
konstaterar att man inte är framme i frågan om licens.
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5. Stöd till föräldrar med barn som blir placerade
Nu har FoU-projektet om stöd till föräldrar med placerade barn startat. Anna Melke är
forskare och projektledare. Stenungsund, Alingsås, Göteborg och Mölndal deltar. Nätverket
kommer att få fortsatt information.

6. Mötesplats IFO den 14 november 2019
Mötesplats IFO är tillbaka på Radisson Blu Scandinavia vid Drottningtorget i
Göteborg. 11 kommuner medverkar. I stort sett samma koncept, men det är ni i
verksamheten som bestämmer innehållet utifrån vad som nomineras in. IFOchefsnätverket förväntas vara seminarievärdar. Årets chefsgäst är
sektorschef/socialchefer.
Nicholas informerar om att årets storföreläsare är inbokade och klara. Det blir
fokus på inspiration, motivation och problemlösning i form av Alva Appelgren och
Jesper Rönndahl. Planeringsgruppen uppmanar alla chefer att uppmana
medarbetare till att skicka intresseanmälan. All information finns på
www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo

7. Nätverk verksamhetsutvecklare
Juan Navas berättar att han fått positiv feedback från sin verksamhetsutvecklare
från första träffen, vi fortsätter rapportera från nätverket. Juan är IFO-chefernas
representant i beredningsgruppen för verksamhetsutvecklarnätverket (tillsammans
med Andreas Witt, Ale, för FH-nätverket)

8. VästKom-frågor
Maria Ljung, Göteborgsregionen, ger bilder av vad som är aktuellt inom
länsgemensam samverkan mellan kommunerna och VGR när det gäller hälso- och
sjukvårdsområdet. Bilder bifogas. Se www.vardsamverkan.se för aktuella uppdrag,
statistik och uppföljning, avtal, överenskommelser och kontaktuppgifter. Den stora
omställning som pågår inom hälso- och sjukvårdsområdet beskrivs och framgår
också av bilderna.
Ett arbete pågår om ”Det väntade barnet”, där Elisabeth Beijer och Britta Timan
ingår i en länsgemensam arbetsgrupp.
Jessica Ek från Skaraborgsregionen är anställd som SIP-koordinator för
kommunerna och VGR.
Allmän diskussion om ansvar, avvikelser och gränsdragning. Från avtal till
verklighet …
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Mer information om vad som är aktuellt inom missbruksområdet och psykisk hälsa
kommer på nästa nätverksmöte.
Maria Ljung finns tillgänglig för kontakt på maria.ljung@goteborgsregionen.se

9. Året som gått
En rapport har skickats ut inför dagens möte. Bildar underlag för kommande
planering av nätverkets arbete.

10. Nästa nätverksmöte 24 maj
Nästa gång har vi våravslutning på Villa Belparc i Slottsskogen med nätverksmöte
och gemensam lunch.

11. Övrigt under mötet
Vi hälsar Cecilia Axelsson välkommen som nätverksledare. Cecilia börjar sitt nya
jobb på GR den 1 juni och kommer att delta vid nästa nätverksmöte.
Finns intresse för att ta del av Östra Gbgs arbete med våldstraumatiserade barn.
Team tillsammans med barnpsykiatrin utvecklas i SAMLA och SIMBA.
På gång med ny överenskommelse mellan regeringen och SKL om psykisk hälsa,
kommer troligtvis att bli lik den från förra året, med särskilda satsningar på
missbruk/psykisk ohälsa, barn och ungdomsmottagningar.
Finns intresse för reflektioner från Kungälv och Lerum över hur det är att vara chef
för myndighetsutövning i det breda socialtjänstfältet, både ÄO, HSV, IFO och FH.

Några kommande sammanhang
1 april konferens Ungdomsmottagningarna
12 april kl 13-15 om SPINK tillsammans med socialcheferna och FH-cheferna samt
nätverket för verksamhetsutvecklare
15 april konferens Spelreklam
24 maj Nästa nätverksmöte på Villa Belparc med lunch
27 augusti Seminarium i Partille om vård- och stödsamordning
14 nov Mötesplats IFO

Antecknat av
Nicholas Singleton/EB
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