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Anteckningar
Närvarande:
Anne Forssell, Alingsås
Susanne Grabe, Härryda
Marie Christiansson, Kungsbacka
Natalja Kahraman, Kungsbacka
Maria Enbuske, Lerum
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Irene Jansson, Mölndal
Jessica Svanström, Partille
Robert Rydquist, Stenungsund
Juan Navas, Tjörn
Angelica Francisca, Öckerö
Helena Wikman Ericson
Göteborgsregionen:
Cecilia Axelsson
Nicholas Singleton
Cristina Dahlberg
Anna Melke, FoU, punkt 3-5.
Dagens gäster:
Birgitta Harberg, Göteborgs Stad Östra Göteborg
Sabina Wieslander, Åtvidaberg, PYC

1. Rundan
Flera kommuner nämner att arbete pågår kring budget och ekonomi. Det finns
ökade krav på att mäta effektmål. Mätetal jämförs på olika sätt, viktigt att
analysera detta samt att hitta ett sätt att prata om ekonomi och effektivisering
inom organisationen med både personal och politiker. Omfattande
omställningar i vissa kommuner/verksamheter, tex mot mer förebyggande
arbete, kommer att kräva ökad samverkan med andra aktörer.

2. Korta avstämningar
•

Mötesplats IFO 14 nov 2019
Sista dag för anmälan 18 oktober. Ca 100 anmälda idag. Lista med
anmälningsläge skickas separat. Finns några frågetecken? Kontakta
Nicholas
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Lista seminarievärdar skickas ut efter sista anmälningsdag, samt
”lathund” för värdskap.
Marie C och Jörgen L årets moderatorer.
Anne F medverkar ej på Mötesplats.
•

Rutin polisanmälan
Cecilia informerar efter dialog med polisen att socialtjänsten som
organisation kan polisanmäla hot mot personal utan att ange
personnummer och adress på den som utsatts. Enligt europeisk lag har
dock den anklagade rätt att få ta del av vem som anmält, vad man är
anklagad för och när och var detta har inträffat. Nätverket lyfter att
kommunen vid hotfulla situationer har fått stå för kostnad för vakt och
skydd. Nätverket upplever att det är skillnad på hur rättsväsendet
agerar vid hot mot socialsekreterare och hot mot en polis. GR
undersöker hur det ser ut nationellt genom att Cecilia tar med frågan
till SKL.

•

Nätverk ekonomiskt bistånd
Frågan väcktes förra mötet, Cecilia har stämt av med Göteborg som har
ett eget nätverk. Intressant att skapa dialoger? Kan vi samla en grupp
med chefer inom ek bistånd för att diskutera vilka behov som finns?
Skicka namn och e-post till intresserade till Cecilia som sammankallar
till ett första möte för att ta reda på behov och önskemål hos cheferna
för ekonomiskt bistånd.

•

Nätverket för verksamhetsutvecklare
Beredningsgruppen träffas 24 okt (Juan, Andreas, Cornelia). Planerad
gemensam dag i januari med IFO & FH nätverk samt
verksamhetsutvecklare. Prel 24 januari. Återkommer med definitivt
datum och program. Då presenteras arbetet 2019 och tankar
framöver, tex hur vi mäter och jämför. Finns en TeamsApp där frågor
lyfts och diskuteras inom nätverket, kan IFO-chefer få tillgång till den?
Frågan lyfts i beredningsgruppen 24 okt.

•

VFU socionomer –Cecilia informerar från ett möte med universitetet där
även Maria och Monica deltog. Avtal kring VFU är uppsagt. Gäller till 31
dec 2019. Osäkert vad som gäller huruvida VT 2020 omfattas av
samma upplägg som tidigare. Framöver behöver varje kommun ha en
dialog med universitetet, GR tar på sig att undersöka vad det är som
gäller och återkommer. Maria skickar anteckningar från senaste mötet.

•

Jäv – frågan lyft via nätverket för barnchefer på GR.
Olika rutiner finns i kommunerna, oklarheter och olika uppfattningar
om hur det ska handläggas. Bör finnas samma rutin för alla
verksamheter. Ofta utförandet som blir svårt. Finns det behov av att ta
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fram en gemensam rutin för hur vi arbetar med detta.? Ja svarar
nätverket, Cecilia och Cristina D tar med frågan.
•

Barnkonventionen blir lag, väg till att säkra barns rättigheter
Länsstyrelsen har fått medel för att stärka kommunerna med
utvecklingsarbete. 20 nov konferens, utifrån den återkommer vi i
frågan. En sammanställning med stöd och webbutbildningar etc
kommer att skickas ut till er.

•

Arbetssätt, arbetsgrupper
Många teman finns, vi behöver prioritera. Två förslag att
beredningsgruppen prioriterar fasta arbetsgrupper, alternativt att vi
arbetar mer processinriktat och formerar tillfälliga arbetsgrupper allt
eftersom behovet uppstår?
Beslut att beredningsgruppen tar fram ett förslag till nästa möte.

3. Utveckling av familjehemsvården i Östra Göteborg. Exemplen
Triton, Mocking Bird, TMO. Birgitta Harberg, Östra Göteborg. Bilder
bifogas.
Triton
Presentation om hur man i stadsdelen utvecklat arbetat med
familjehemsvården med inspiration från Heggeli I Oslo. Bakgrunden är
en studieresa för IFO-chefer till Oslo 2017. Syftet är att skapa en
tydligare och mer hållbar situation för barnen, familjehemsföräldrar och
socialsekreterare.
Mocking Bird
Modell från USA. Stärka stabilitet för familjehemsplacerde barn genom
att arbeta med ett system av familjehem med ett uttalat “navhem”.
Några GR-kommuner var på studieresa till Leeds 2018 för att se hur de
arbetar med modellen. Krävs licens. Pågår dialog med universitetet om
möjlighet att söka medel för att utveckla en liknande metod i Göteborg
mfl. En arbetsgrupp, samlad genom GR, bevakar frågan.
TMO – traumamedveten omsorg
Projekt i samarbete med Rädda Barnen 2018-2019 för att stärka
familjehem och familjehemssekreterare som arbetar med barn och
unga med hög risk för sammanbrott. Efter projektet har inga
sammanbrott skett i de medverkande familjehemmen. Planerar att
fortsätta utveckla arbetet.
Fortsatt diskussion om hur vi i kommunerna kan utveckla
familjehemsvården till att bli mer professionell och attraktiv. Det är nya
förutsättningar I samhället i stort, det gäller även potentiella familjehem,
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varför vi behöver förändra synen på hur ett familjehem ska vara. Det vi
tidigare gjort har inte alltid fungerat så som vi önskar. Kvalitet och
ekonomi måste harmonisera.
4. PYC och föräldrastöd. Sabina Wieslander, Åtvidaberg, bilder bifogas.
Presentation av PYC, ett program från Australien som riktar sig till
föräldrar med kognitiva svårigheter. Programmet kan anpassa till
personer med olika svårigheter och diagnos är inte det viktiga. VI
behöver identifiera personer med kognitiva nedsättningar. Sabinas
erfarenhet är att ett stort antal föräldrar som har behov av
socialtjänstens föräldrastödsprogram har kognitiva
funktionsnedsättningar, men få har en utredd diagnos. Har vi
förutsättningar och kompetens att stötta för inlärning? Samarbete med
boendestöd viktigt, och det är en fördel om de är utbildade I PYC.
Här kan du läsa mer om GRs arbete med PYC.
Här kan du läsa mer om PYC

5. Sammanfattning och dialog utifrån dagens röda tråd ”Stöd till
föräldrar, familjer och barn på olika sätt”.
Cecilia redovisar statistik från enkät om sammanbrott vid
familjehemsvård i GR-kommunerna (5 av 13 kommuner).
2018 7,6 %, 2019 5,2 %.
Hur ser behoven ut? Vad är meningsfullt att arbeta vidare med?
I Lerum har alla familjebehandlare utbildats i PYC. Tittar på gruppen
boendestödjare i dagsläget.
Hur bedöma föräldraförmåga?
Använder vi det vi har hemmavid innan vi söker oss efter nya modeller
och program? Tar tid och resurser att implementera. Kan vi utforska,
förfina och utveckla det arbetet vi gör idag?
Arbeta med att utveckla stödet till nätverket runt barnet.
Säkerhetsplaneringsarbetet i Mölndal.
Att ha ett långsiktigt helhetsperspektiv även i detaljerna utifrån det vi
vet fungerar.
Arbetsgrupp finns på området. Cecilia, Anne F och Susanne G tar med
input och frågor för att återkomma till nätverket med förslag på vad/hur
vi kan arbeta vidare.

6. Omvärldsbevakning. Nyheter från SKL, se bilder
Information om partnerskapet.
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Pilot pågår kring att utforska hur förebyggande arbete kan bedrivas
inom socialtjänstens verksamheter med ett första fokus på missbruk
och ekonomiskt bistånd. Piloten söker tre enheter försörjningsstöd och
tre vuxenenheter från GR för att bli intervjuade. Intresseanmälan
skickas till Cecilia senast 25/10.

7. Aktuellt Yrkesresan
Avtal 2020–2022 utskickat till alla kommuner och stadsdelar.
Dialog pågår med Boråsregionen och Skaraborg.
Nationell förstudie pågår.
Nominerad av FSS till ESN kvalitetsutmärkelse

8. Mötet avslutas/utcheckningsrunda
Bra mötesform, viktiga frågor. Hur kan vi fokusera på strategier för att
bibehålla det goda arbetet vi gör i ett långsiktigt perspektiv och inte
enbart tillföra nya arbetssätt och metoder?
Kan vi bredda områdena vi pratar om på nätverket? Saknas tex
ekonomiskt bistånd och missbruk.
Nivåanpassning på presentationer i nätverket för inbjudna gäster.
Bra struktur och röd tråd. Kan vi skapa utrymme till mer
erfarenhetsutbyte? Sitta i mindre grupper och tematisera?
Tankar och visioner om verksamhetskvalitet och ekonomi, hur får vi ihop
det?
Antecknat av Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson
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