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IFO-chefsnätverket 

Anteckningar 2021-10-15 

Plats: Digitalt möte genom Teams 

Anteckningar 
Närvarande 

 

Från nätverket 

Iréne Blomqvist, Ale  

Alexis Ljungkvist, Göteborg 

Helene Holmström, Göteborg 

Susanne Grabe, Härryda 

Ann Törnqvist, Kungsbacka 

Peter Almgren, Kungälv 

Maria Enbuske, Lerum 

Irene Jansson, Mölndal 

Ulf Tolf, Stenungsund 

Clarie Engström, Tjörn 

 

Från GR 

Cecilia Axelsson 

Nicholas Singleton 

Anna Melke, punkt 6 

Maria Ljung, punkt 7 

 

Gäster 

Love Lundin, Länsstyrelsen, punkt 3 

Linnéa Weinz, Länsstyrelsen, punkt 3 

Malin Ojamo, Länsstyrelsen, punkt 3 

Emma Bittone, Lerum, punkt 5 

1. Mötet inleds  
Särskilt välkommen till Ulf Tolf, Stenungsund. Efterträder Robert Rydqvist. 

2. Rundan – vad upptar min tid just nu? 
Laget runt kring aktuella frågor.  

3. Länsstyrelsen om uppdrag att motverka aktiv medverkan till 
bosättning i annan kommun  

Love Lundin, Linnéa Weinz, Malin Ojamo, Länsstyrelsen Västra Götaland. Bilder 

bifogas.  

Presentation av uppdraget, därefter dialog kring nedan frågor:  

 

• Vilka erfarenheter av aktiv medverkan har ni i er kommun?  

 

• Sker samverkan med andra kommuner för att motverka problemen med 

aktiv medverkan idag, och hur ser den samverkan i så fall ut?  
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• Hur ser ni på förutsättningarna att motverka problemen med aktiv 

medverkan genom utökad mellankommunal samverkan?  

 

• Samverkar er kommun med hyresvärdar och civilsamhälle eller andra 

aktörer för att motverka aktiv medverkan?  

 

• Vilket stöd behöver kommunen från Länsstyrelsen eller andra aktörer för 

att sådan samverkan kring aktiv medverkan ska kunna fungera bättre?  

 

 

4. Organisering av ekonomiskt bistånd. Hur kommer det att se ut 

framåt i respektive kommun?  

Myndighetsutövningen kvar i IFO viktigt för att se helheten. Kungsbacka har inte 

det kvar. AME-chefer främst utförare. Vi lägger dessa frågor först eller sist i 

dagordningen framöver, och då kan vi bjuda med våra kollegor som har den 

verksamheten. 

5. Ett gott exempel och framgångsfaktorer i arbete med tidigt stöd till 

vuxna med missbruk/beroende och koppling till förändringar i nya 

SOL – Lerums kommun 

Emma Bittone, enhetschef, Lerums kommun, presenterar bakgrund och 

utvecklingen i kommunen. Bilder skickas till nätverket.  

Positiv respons, bra och viktigt erfarenhetsutbyte med denna dragning. Efterföljande 

dialog bla kring hur och vad man följer upp. Intressant med vägledande 

bestämmelser från politiken. 

Bra med arbetsbeskrivningar och rutiner för samverkan. 

Nätverk för ASI är en god idé. 

 

6. Korta avstämningar 

• FORTE-ansökan, Signs og Safety. Anna Melke, Fou i Väst 

informerar om ny ansökan som ska vara inne senast 14 dec. Anna 

återkommer till kommunerna inom kort. 

• ASI. Nätverk, utbildning, uppföljning. Behov av detta? Kan vi 

bredda frågan/uppdraget? Finns ett nätverk idag mellan vissa 

kommuner. Kan det utvecklas att gälla alla GR-kommuner? 

Missbruksnätverk, där ASI är en del i det. GR får i uppdrag att se över 

möjligheten att leda ett sådant nätverk, samt ekonomi för det. 

• Yrkesresan, regional och nationell. (Bilder bifogas) 

Nicholas presenterar nuläget samt förslag på finansiering 2022 och 

därefter 2023-2028. Förslaget godkänns. 
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Nätverket ger i uppdrag till beredningsgruppen kompetens och 

stabilitet att se över möjligheten till att ta fram ett förslag på 

introduktion och kompetensutveckling utförare. 

Frågor, kontakta Nicholas 

• Mötesplats IFO 

Anmälan igång, sker via länk i inbjudan. Se tidigare utskickad info. 

Nätverket seminarievärdar.  

• Mötesplats Ekonomiskt bistånd 

Inbjudan med anmälningslänk och information utskickad. Frågor? 

Kontakta susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se  

• Nätverk verksamhetsutvecklare.  

Sista träffen 19 nov, därefter erbjudande om att fortsätta 2022. 

• Gemensamt utförarregister – kommer skriftlig information 

• VFU socionomutbildningen – kommer skriftlig information 

 

7. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet på uppdrag av 

socialchefsnätverket. Avstämning av viktiga områden för 

gemensamma skrivningar  

Maria Ljung, planeringsledare GR informerar. Bilder skickas till nätverket.  

 

Inspel från gruppen: 

Nätverket är involverade i dialogen på hemmaplan. 

Nätverket instämmer i att följsamheten av hälso- och sjukvårdsavtalet behöver 

förbättras.  

8. Nästa möte 19 nov  
Förslag på fördjupningstema nya SOL Tema icke biståndsbedömda insatser. 

Inbjuden Marta Nannskog SKR. Nätverket enas om att ses på plats på GR         

 
Antecknat av  

 

Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson 
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Dagordningen utgår från temaområden för IFO-chefsnätverket 
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