IFO-chefsnätverket GR
Anteckningar från möte 2021-05-28
Plats: Digitalt på Teams

Anteckningar
Nätverket:
Alexis Ljungkvist, Göteborg
Jörgen Larzon, Göteborg
Susanne Grabe, Härryda
Ann Törnqvist, Kungsbacka
Peter Almgren, Kungälv
Maria Enbuske, Lerum
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Irene Jansson, Mölndal
Eva Påhlman, Partille
Robert Rydquist, Stenungsund
Clarie Engström, Tjörn
Iréne Blomqvist, Ale (punkt 2)
Göteborgsregionen:
Cecilia Axelsson
Nicholas Singleton

1. Rundan
Mötesdeltagarna kort berättar om pågående arbete i respektive kommun.
Clarie Engström, Eva Påhlman och Peter Almgren hälsas välkomna till
nätverket.

2. Gemensamt möte med AME-cheferna
GR har goda erfarenheter av att arrangera gemensamma nätverksmöten då
chefer från olika verksamhetsområden får träffas och diskutera gemensamma
frågor, utmaningar och lösningar. På dagens möte är SKR inbjudna för att ge
oss senaste nytt inom arbetsmarknadsområdet och kommande förändringar.
Departementsskrivelse på gång runt midsommar. Läs mer om SKRs
kommentar gällande kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken Här
Dialog gruppvis och i helgrupp:
Vad är våra olika uppdrag och hur kan vi utifrån det stärka samverkan
mellan AME och ekonomiskt bistånd men också med AF?
Hur kan vi bevara eller stärka insatser för personer som står långt från
arbetsmarknaden, samtidigt som nya grupper blir arbetslösa i följden av
pandemin?
Gemensam dialog – vad behöver vi arbeta vidare med på hemmaplan?
Från grupperna:
Riktlinjer – vad kommer att gälla framöver?
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Ansvarsfördelning kommun/AF.
Samverkan övriga parter.
Skapa gemensamt forum för att undvika organisatoriska avstånd.
Hur jobbar vi med nya grupper, som inte är aktuella för ek bistånd ännu.

3. Tema missbruk och samsjuklighet
Till dagens möte är SiS inbjudna för att informera om pågående
utvecklingsarbete och föra dialog utifrån detta. Hur kan vi stärka
kommunikation och samverkan? Orsaker bakom minskad LVM? Vad ser vi
framöver? Coronapåverkan?
Gäster från SIS är
Marie Frendin, FoU SiS
Birgitta Dahlberg, tf direktör missbruk
Ola Karlsson, chef kommunikation
Annica Lassen, verksamhetsutvecklare södra kontoret, Göteborg
Janne Koskinen, verksamhetsutvecklare LVM
Gruppdiskussioner utifrån nedan frågeställningar:
Hur kan vi arbeta för större fokus på tidiga insatser, fler öppenvårdsinsatser
Goda exempel på arbete utifrån en helhetssyn/ ”hela människan”
Hur kan vi stärka kommunikation och samverkan?
Orsaker bakom minskad LVM?
Vad ser vi framöver? Coronapåverkan?
Från grupperna:
Kommunerna arbetar för att förstärka öppenvårdsinsatser på hemmaplan med
tidig samverkan, med mål att leda till minskat behov av LVM vård.
Välkomnar initiativet till en bättre vårdkedja.
Olika förutsättningar i regionen, tex gängkriminalitet och droger. Ökad
närvaron i särskilt utsatta områden, vilket kan leda till en viss ökning av
orosanmälningar och LVU, men syftet är att det ska minska på sikt.
Lerum berättar om sitt utvecklingsarbete som har lett till ett förändrat
arbetssätt. I arbetet finns ett fokus på tidiga upptäckter och insatser.
Viktigt att insatser tar vid efter en placering där stöd finns på plats från start
med boende, sysselsättning etc.
SIP är ett verktyg.
Pandemins påverkan, ökning från riskbruk till missbruk. Unga missbrukare
mår sämre. Kan leda till ökade placeringar i vissa grupper.

4. Korta avstämningar
•

Yrkesresan, regional och nationell struktur.
Planering pågår. Nationell styrgrupp haft ett första möte. Arbetet
kommer nu att inriktas på att kvalitetssäkra innehåll och ta beslut i
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•

•

•

•

vissa vägval. Detta påverkar arbetet med yrkesresa för utförare. Vi
hoppas ha svar innan sommaren. Representanter till regionala
beredningsgruppen, samt nationell styrgrupp behövs. Nätverket utser
Robert Rydqvist, Susanne Grabe, Eva Påhlman och Iréne Jansson.
Göteborg representeras av Cataharina Gabrielsson.
Fråga kring generella medgivanden familjehem.
Eva, Susanne och Robert har formulerat fråga till SKR och
Socialstyrelsen utifrån föregående mötes dialog i nätverket. Cecilia
skickar med svaret från Socialstyrelsen till anteckningarna samt SKRs
svar när det har inkommit.
Mötesplats IFO och Mötesplats Ek bistånd
Mötesplats IFO – program i planering, möte efter dagens nätverk.
Program beräknas klart efter sommaren och skickas ut digitalt till chef i
nätverket som i sin tur ansvarar för spridning och fördelning av platser.
Mötesplats Ekonomiskt bistånd.
Prel 1 dec. Underlag skickas ut separat, varje kommun svarar om man
önskar fördelningsmodellen eller per platsmodellen.
Fördelningsmodellen är billigare då GR inte behöver ha någon
”buffert”. Svara senast 11 juni.
Ansökan Forte Signs of Safety
Ansökan beviljades ej. Troligen kommer en ny chans i höst (oktoberdecember för start våren 2022) när det gäller dessa medel. Nätverket
uttrycker att det finns fortsatt intresse för frågan. FoU återkommer när
det blir aktuellt.

5. Nya socialtjänstlagen.
Sara Nordenhielm informerar inför kommande förväntade förändringar i SoL
samt GRs remissvar. Lagen förväntas träda i kraft 2023.
Två fördjupningsteman är beslutade där Socialchefsnätverket bjuder in,
socialtjänstens roll i samhällsplanering samt tidigt stöd och förebyggande
arbete. Inbjudningar kommer inom kort.
Dialog om vad nya socialtjänstlagen kan komma att innebära för IFO.
Vilka ytterligare fördjupningsteman önskar IFO-chefsnätverket under hösten
2021 utifrån kommande förändringar i lagstiftningen?
Bra med återkommande dragningar för att tänka tillsammans.
Nästa möte: 27 augusti kl8.30-12.00, gemensamt med FH-chefer. Digitalt.
Antecknat av Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson
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