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1. Välkommen till dagens möte, och kort runda om vad som upptar vår
tid i dagsläget
Majoriteten av kommunerna lyfter en svår ekonomisk situation.
Behovet finns att hitta innovativa lösningar som möjliggör för samma, eller en minskad,
personalstyrka att räcka för fler personer och ökade behov.
Digitalisering lyfts av många som ett viktigt område. Några kommuner påbörjar test av
taligenkänning till hösten med hopp om att spara tid på dokumentation. Flera
kommuner arbetar med e-tjänster.
Andra områden som lyftes:
o
o
o
o
o

Polisanmälningar. Hur kan polisanmälningar vid hot mot personal göras så att den
hotades personuppgifter inte behöver lämnas? Frågan undersöks vidare till nästa möte.
Boende, brist på boendeplatser
Arbetsmarknad, nyanlända. Arbetsnära insatser som nyanlända behöver för etablering i
samhälls- och arbetsliv.
In- och utskrivning från sjukhus
Våld i nära relationer

2. FoU i Väst
FoU-chef Margareta Forsberg och forskare Jeanette Olsson, Göteborgsregionen gör en
dragning om FoU. Margareta Forsberg beskriver FoU, hur arbetet genomförs och ger
exempel från verksamhetens arbete. Se bilaga 1.
Nätverket lyfter svårigheten att kunna prioritera forskning i ett strängt ekonomiskt läge.
Fördelen kan vara att man kan sänka kostnader om man arbetar kunskapsbaserat.
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Margareta Forsberg berättar att FoU blir kontaktad av många olika verksamheter i
kommunerna. En väg är systematik i vilka frågor man gemensamt vill undersöka då
samverkan medför kostnadseffektivitet. En viktig del av GRs verksamhet är även
kompetens och verksamhetsutveckling med möjlighet till spridning av den kunskap
som framkommer genom FoUs arbete.
Projekt kan ibland bekostas av andra finansiärer genom ansökningar om projektbidrag.
Jeanette Olsson berättar om några olika FoU projekt som hon arbetar med idag:
• Utvärdering UM Väst
• Västermodellen
• Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen
• Aktualiseringar socialtjänsten 2018
Jeanette Olsson berättar att kvantitativa studier, såsom aktualiseringsstudien, ofta
väcker kvalitativa frågor. Exempelvis visar studien att en hög andel barn i regionen, 8,6
% blir aktualiserade inom socialtjänsten på ett år. Denna siffra vore intressant att
undersöka närmare och analysera utifrån socialtjänstens kärnuppdrag. Se mer i bilaga
1.

3. Planering för kommande år
Genomgång av nätverkets prioriterade områden och uppföljning av arbete kring
tidigare prioriterade frågor, se bilaga 3.
• I vad kan vi göra skillnad genom att göra det gemensamt?
• Hur följer vi upp?
• Vilka frågor hanteras gemensamt med FH-cheferna?
Nätverket önskar arbeta med frågor som leder till bättre effektivitet, kvalitetssäkring,
bättre ekonomi. Nätverket diskuterar olika möjligheter att diskutera prioriterade frågor.
Nätverket tycker att det är en bra lösning med uppdelning i särskilda arbetsgrupper
kring bestämda teman.
Nätverket anser att årets upplägg av gemensam dag med FH-chefsnätverket var bra
och önskar liknande vid nästa tillfälle.

4. Korta avstämningar
Nätverk för enhetschefer ekonomiskt bistånd
Efter att frågan väcktes förra mötet har nätverket lyft frågan i den egna kommunen.
Nätverket är eniga om att det finns ett behov av att erbjuda ett nätverk för chefer inom
ekonomiskt bistånd. Man tycker inte att tematräffar svarar upp mot behovet. Cecilia
Axelsson undersöker förutsättningar för nätverk vidare.
Nätverk för verksamhetsutvecklare
Det nystartade nätverket som leds av Cornelia Björk har haft stor efterfrågan. I
dagsläget deltar 27 personer. De har delat in sig i arbetsgrupper och delar erfarenheter
genom plattformen Teams. Det nya nätverket önskar delta på gemensamt möte mellan
IFO-chefsnätverket och Funktionshinderchefsnätverket i januari.
Flera i nätverket visar intresse för att bli inbjudna till Teams för att ta del av innehållet.
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Tips om sajten www.deladigitalt.se som också är en plattform för offentlig verksamhet
att dela planer och utvecklingsarbete med varandra.
Arbetsgrupp Mocking Bird
Arbetsgruppen önskar ett bättre underlag om sammanbrott bland kommunerna, för att
kunna ta fram ett relevant förslag. En enkät för sammanställning av statistik som rör
oönskade avbrott har skickats ut med sista svarsdatum 30/9.
Yrkesresan, lägesrapport
Cristina Dahlberg ger en lägesrapport av Yrkesresan. Oliva Wigzell, generaldirektör
Socialstyrelsen besökte GR den 16 aug. Flera av IFO-cheferna deltog och det blev ett
lyckat möte. Alla GR-kommuner har tackat ja till att delta i nästa avtalsperiod 20202022, avtal skickas omgående för påskrift. Dialog med Boråsregionen och Skaraborg
under höst om de önskar fortsätta. Lansering av det andra steget i Yrkesresan för vana
socialsekreterare skedde förra veckan. Arbete med utbildningarna i detta steg samt
med innehåll i den del som vänder sig till arbetsledare och chefer kommer vara fokus
under 2019/2020. Nationell förstudie pågår. Se mer i bilaga 2.
Uppföljning HVB-placeringar, samt hälso- och sjukvårdsavtalet
Mötesplats IFO 2019 – 14 november
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.

5. Psykisk hälsa och missbruk
Genomgång av nationella och regionala satsningar inom området psykisk hälsa och missbruk
• En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare
• Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019
• Inriktningsdokument för integrerade mottagningar
• Kunskapsstyrning och vård och insatsprogram
• Handlingsplan mot missbruk och beroende, 13-29 år. Juan Navas är nätverkets representant
på workshop 14/10.
Se mer i bilaga 3.

6. Jäv
På Barnchefsnätverkets möte i maj lyftes frågan om jäv. Det framkom skillnader både i
hur kommunerna uppfattade jävsregler och hur de agerade i frågan, exempelvis vilka
delar av handläggning och beslut man överlät till en annan kommun.
Barnchefsnätverket konstaterade att frågan inte kunde vara specifik för BoU och ville
därför lyfta frågan till IFO-chefsnätverket för större samsyn.
Frågan bordlades till nästkommande möte.

7. Summering och utvärdering
Nätverket är nöjda med mötet, ett förbättringsområde är dock att korta den inledande
rundan.

Cristina Dahlberg/Cecilia Axelsson
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Bilagor
Bilaga 1: FoU
Bilaga 2: Yrkesresan
Bilaga 3: Dagordning, prioriterade frågor samt psykisk ohälsa och missbruk
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