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1. Välkommen till dagens möte, och kort runda om vad som upptar vår
tid i dagsläget
Fokus på ekonomi, krav på att leverera kvalitet och att minska kostnader. Det är en utmaning
att verka tillitsbaserat med dessa förutsättningar. Ny politik, nya nämnder, nya krav och
förväntningar. Utredning GBG organisation presenteras inom kort. Finns viss stabilitet i
personalgrupper, positivt. Positiva förändringar i vissa verksamheter, tex minskat
försörjningsstöd i Västra Göteborg. IVO granskat samverkan i Kungsbacka. Läge att bjuda in
IVO till nätverket i höst? Vi tar med frågan till beredningsgruppen. Politiker på besök i
verksamheten på ett socialkontor, bra att visa upp ”verkliga” vardagen för att skapa förståelse.
Draghjälp från ekonomen för att beskriva och tydliggöra. Desto mer vi kan skapa förståelse och
engagemang hos politikerna, desto bättre.

2. Att leda myndighetsutövning brett inom socialtjänsten, reflektioner
Monica Fundin och Maria Enbuske berättar och reflekterar över det breda uppdraget. Detta sätt
att organisera hänger ihop med att det endast finns en förvaltning i Kungälv, ej Lerum. Finns
olika frågor, utmaningar och kulturer. Möjlighet att bedriva rättssäkerhet i all
myndighetsutövning, med några års erfarenhet är det svårt att tänka sig att arbeta på annat sätt.
Förbättrar möjligheten till samarbete, tydliggöra att det finns inget alternativ till att samarbeta.
EC trivs med att arbeta ihop. Skapar bra förutsättningar till reell samverkan, smidigt samarbete
med klienten i fokus. Handlägger ett ärende ihop, kollegialt lärande. Höga resultat på
upplevelsen av samverkan i medarbetarenkät i Lerum. Oavsett organisering är det IFO som har
svårast att nå fram med hur vi beskriver uppdraget och verksamheten. Finns lärdomar att dra
från varandra (IFO/FH/ÄO). Med den nya utskrivningslagen har tempot höjts avsevärt. Kräver
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att man ser över utredningsprocesserna. Hur kan vi på GR sätta fokus på dessa
utmaningar/frågor? Identifiera gemensamma frågor och skapa arenor för att diskutera dessa.

3. Nätverk för enhetschefer ekonomiskt bistånd?
Maria Enbuske väcker frågan om det finns något nätverk för EC ekonomiskt bistånd? GR har
inget nätverk. GBG har ett nätverk inom staden. Det har tidigare funnits ett nätverk som drivs
av kommunerna själva. Beroende på organisering sitter vissa chefer med AME-nätverket på GR.
Lyfta frågan till det nätverket? En annan idé kan vara att skapa tematräffar framöver?
Varje kommun tar med frågan och funderar på behov av ett särskilt nätverk för EC ek bistånd.
Frågan har lyfts tidigare. GR har gjort en del arbete på uppdrag av, och tillsammans med SKL,
där det idag pågår ett utvecklingsarbete. Bjuda in Stina Björk, SKL, till en tematräff?

4. Mötesplats IFO 2019 – 14 november
Stort intresse att medverka med seminarium, alla fick tyvärr inte plats. Programgruppen har
gjort urval. Program klart innan sommaren, skickas ut i aug/sep. Årets gäst är
socialchef/sektorschef. Alla chefer i nätverket förväntas agera seminarievärd, mer information
kommer. Om du inte kommer att vara med den 14 nov, meddela Nicholas.
Årets moderatorer är Marie Christiansson och Jörgen Larzon, Nicholas briefar dem.

5. DigiTeam – finns intresse?
Bildspel från Kalle Pettersson, Helsingborg och SKL, bifogas. Kalle träffar ledningsgruppen på
Arbetsmarknad och Social Välfärd GR i juni för att diskutera möjligt samarbete. Viktigt och
kreativt arbete. Vi behöver vara med på tåget och bevaka möjligheterna. Presenteras även på
socialchefsnätverket.

6. Korta avstämningar:
Enkät Gryning Vård
Elisabeth presenterar enkätresultat. Kommer att diskuteras vidare i politik, ägarråd och
socialchefsnätverket.

Arbetsgrupp Mocking Bird
Ett första möte har genomförts. Stort intresse från Göteborg, som bland annat utreder frågan
om licens. GR bevakar frågan och håller kontakt med SKL. IFO-chefsnätverket ville vid förra
mötet att ett arbete skulle starta för att svara på frågan om vad Mocking Bird är ett svar på. En
planering för sammanställning av statistik som rör oönskade avbrott har satts igång och
ytterligare möten kommer att ske innan sommaren. Räkna med att det kommer ut några frågor
att besvara!

Nätverk verksamhetsutvecklare GR & Utbildning i systematisk uppföljning –
inbjudan bifogas
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Förslag om att nätverken för chefsnätverken för IFO och FH årligen har en heldag tillsammans
med representanter från det nystartade nätverket för verksamhetsutvecklare. Juan Navas och
Andreas Witt är beredningsgrupp till nätverket VU, de får i uppdrag att tillsammans med GR
planera för en dag framöver.

Yrkesresan, läget när det gäller avtalen och fråga om utveckling av en resa för
utförare
Alla kommuner är med 2020–2022. Lansering delprojekt Van augusti. Arbetsledare nästa
delprojekt. Nationell förstudie pågår. Beredningsgruppen för kompetens och stabilitet träffas 3
juni. Nätverket ger i uppdrag till GR att ta fram ett förslag på hur arbetet med en strukturerad
regional kompetensutveckling för utförare kan läggas upp. Frågan tas med till
beredningsgruppen för kompetens och stabilitet.
Oliva Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen besöker GR den 16 aug. Hon har bjudit in sig själv
för att ta del av GR-kommunernas arbete med kompetensförsörjning, med särskilt fokus på
Yrkesresan.

ESF-ansökan
AME-nätverket har visat intresse för att arrangera en workshop kring en eventuella ESFansökan kring personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Inbjudan utskickad till en
workshop den 12 juni.

Några aktuella aktiviteter inom missbruksområdet
o

Barn i familjer med missbruk, SKL kommer gärna ut i länsdialog. Finns intresse att
arrangera en GR-dialog? Ja! Yvonne tar med frågan.

o

Genomförandet av nationell handlingsplan missbruk. SKL önskar dialog om hur den ska
implementeras och används. Vem och vilka? Riktad dag. 14 oktober. Inbjudan kommer.

o

27 augusti i Partille om vård och stöd mfl. Inbjudan utskickad.

o

Inriktningsdokument VGR och Västkom, att understödja utvecklingen av integrerade
verksamheter, remiss på väg ut, ska vara klart i oktober.

Medskick inför kommande arbete i nätverket samt några reflektioner
Elisabeth Beijer reflekterar kring sin tid på GR. Startade som FoU-samordnare 2001 och deltog i
nätverket då. Sedan 2013 lett nätverket. Det har varit oerhört berikande och givande år.
Nätverket bär med frågor över tid och är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte,
omvärldsbevakning och samverkan. Kommer vara fortsatt viktigt forum för detta. Studiebesök i
Oslo som lett fram till flera projekt och utvecklingsarbeten. Besöken i kommunerna har varit
berikande, fortsätt gärna med det! Temaansvariga och beredning är viktiga funktioner för att
skapa tydlighet och förankring.
Elisabeth avslutar med en personlig reflektion på det sociala arbetet och ett stycke ur Majvor
Gustafssons ”Ett annat sätt att se i socialt arbete – och i livet”. (PDF har skickats ut separat).
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Några kommande sammanhang

27 maj Återvändare IS
29 maj em Aktualiseringar
27 augusti Partille vård- och stödsamordning
30 augusti Nästa nätverksmöte
14 okt Handlingsplan missbruk
14 nov Mötesplats IFO
26 nov fm Föräldrastöd placerade barn
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