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Anteckningar 
 
 

Närvarande: 
 

Ann Törnqvist, Kungsbacka 

Jessica Svanström, Alingsås 

Robert Rydquist, Stenungsund 

Angelica Francisca, Öckerö 

Maria Enbuske, Lerum 

Susanne Grabe, Härryda 

Eva Påhlman, Kungälv 

Jörgen Larzon, Göteborgs Stad 

Göteborgsregionen: 
 

Cecilia Axelsson  

Nicholas Singleton 

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst 

 
Inbjudna: 

Gunilla Bergström, FoU i Väst GR 

Isabelle Carnlöf, Vård och omsorgsanalys 

Cecilia Moore, SKR 

 

1. Cecilia Axelsson hälsar alla välkomna och inleder mötet.  

2. Rundan – fokus just nu 
Mötesdeltagarna berättar om aktuellt arbete i respektive kommun.  

3. Återrapportering uppföljning av påverkan av Covid -19, ekonomiskt 
bistånd Rapport från analysträff. 
Gunilla Bergström, FoU i Väst/GR rapporterar från analysträffen. (Åsa Nilsson 

har tidigare presenterat arbetet)  

Dialog i grupp kring resultatet. Behov av fortsatt gemensamt arbete? 
• Reflektioner utifrån uppföljningen, vad är särskilt intressant i utvecklingen av 

ekonomiskt bistånd kopplat till Covid -19? 

Uppenbarligen finns en påverkan på konjunktur och arbetsmarknad. Svårt 

att se vad som är covidrelaterat, men viktigt att följa och se erfarenheter från 

tidigare ”kriser”. 

 

• Finns det behov av fortsatt gemensam uppföljning av ekonomiskt bistånd? 

Tydligt syfte, varför möter vi? Hur länge? Värde att finansiera? 
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• Hur går vi vidare? 

Mäta och analysera. Inte fokus på Covid endast, utan på helheten. Alla mäter 

redan, fokus på dialog och analys. Ta med till den planerade mötesarenan Ek 

bistånd och träff med AME-nätverk. Stående punkt på dagordningen? 

4. Korta avstämningar   

Yrkesresan– Senaste nytt nationella yrkesresan 

Nicholas informerar om att det nu är klart med en nationell uppskalning och 

utveckling av Yrkesresan. I dagsläget har 80 % av landets kommuner svarat ja (235 

kommuner). Just nu pågår arbete med formering av organisation och styrning, 

samt framtagande av direktiv för den första nationella resan, Barn och unga, som 

GR kommer vara nationell utförare av. Cristina Dahlberg blir projektledare, men 

kvar på GR, därför rekryterar vi nu en regional projektledare. På kortare sikt 

fortsätter Yrkesresan barn och unga som vi känner den idag. Prel efter sommaren 

kommer vi se skillnader. Nuvarande avtal gäller fram till dess att nya är framtagna 

och signerade, troligtvis från 2022 och framåt. Pågår dialog med övriga RSS i länet 

samt Halland om en gemensam samordning. 

Medlemskommuner i GR får en rabatt de första 3 åren som baseras på de fasta 

utvecklingskostnaderna 2017-2019, samt halva 2020. 

Forskningsansökan Signs of safety  

Ansökan är nu inskickad till Forte, i maj kommer besked om medel har beviljats 

eller inte.  

Lisbeth lyfter frågan om nätverket känner sig delaktiga i arbetet med denna 

ansökan? Ja, initiativet kom från kommunerna. Att FoU finns med kommer öka 

möjligheterna att stärka kopplingen mellan praktik och forskning samt identifiera 

fler områden att utveckla. 

 
Lex Lilla Hjärtat 

Göteborg och Kungsbacka remisskommuner, om övriga kommuner vill skicka 
remiss är det möjligt. Länk till regeringens presentation finns i bildspel.  

 
Mötesplats IFO 

11 kommuner har svarat ja. Planeringsgruppen har träffats en gång. Robert R, Iréne 

J, Ann T, Jörgen L tillsammans med Susanne V och Nicholas. Vi hoppas på en 

fysisk mötesplats liknande koncept som tidigare år. Storföreläsare; Frid Hansen 

och Bob Hanson? Vi vill förmedla socialtjänstens kärnuppdrag, att möta människor 

och vara trygg i det arbetet. Många har startat sin karriär i denna digitala tid. Vad 

innebär det? 

 
VU nätverket 

Träffas första gången idag.  

Reflektion från träffen med Gustaf Kastberg  
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Förslag på genomgående tema för årets träffar – Nya socialtjänstlagen och 

kunskapsbaserad socialtjänst. (Förbättringskunskap med inbjudna gäster nästa 

gång) 

Gruppdiskussion - nätverket väljer utifrån intresse från följande lista  

1. Metoder för brukardelaktighet i verksamhetsutveckling 

2. Metoder för egenkontroller 

3. Hur jobbar vi med ÖJ?  

4. Nya socialtjänstlagen och en kunskapsbaserad socialtjänst – behov och 

utmaningar? 

5. Fråga kring generella medgivanden familjehem.  

Cecilia Moore, SKR, är inbjuden utifrån hennes roll på SKR med fokus på 

familjehemsvård. 

Generella medgivanden finns inte som begrepp. Godkännande sker egentligen 

först vid matchning att hemmet uppfyller kraven på att motsvara barnets 

behov.  

Cirkulär SKR 0838 beskriver godkännande i förväg. 

Det är alltid beslutande nämnd som ansvarar. 

Nätverkets slutsats är på mötet att generella medgivanden inte ska ges. 

Tips på kommun som tagit fram bra underlag, Oxelösund. Eva kontaktar dem 

och återkommer till nätverket. 

Cecilia Moore berättar att om frågan formuleras skriftligt så kan SKR 

publicera ett svar med stöd av förbundsjurist. Robert, Eva och Susanne 

formulerar frågan till SKR och skickar in för skriftligt svar.  

GR (Cecilia) förmedlar information till Gryning. 

6. IFO under pandemin  
Isabelle Carnlöf, utredare på Myndigheten för Vård och omsorgsanalys, 

presenterar rapporten ”Under rådande omständigheter” hämtas här 

Bilder bifogas. 

 

Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussion med särskilt fokus på utveckling av 

missbruk/beroende under Covid -19 samt vad det innebär för våra 

verksamheter.  

 

Dialog i grupp utifrån nedan frågor.  

 

-Vad kan en planering för ökad utsatthet innebära?  

-Hur förbereder vi oss inför en trolig ökning av ärenden?  

-Vad skulle vi behöva prata med våra enhetschefer kring? 

7. Nästa möte 28 maj 8.30-12 
Möte tillsammans med AME-chefer. 

LVM 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2008/fortydligandeavbestammelsernai6kap6socialtjanstlagen.23521.html
https://www.vardanalys.se/rapporter/under-radande-omstandigheter/
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8. Summering och avslut 
Robert Rydqvist lyfter frågan om ”Riktlinjer” för hantering av känsliga 

utredningar respektive ärenden, främst BoU, men även generellt. Förslag att 

arbetsgrupp tillsätts i samråd med BoU-chefer. 

 

Antecknat av Nicholas och Cecilia 

 

 

Temaområden för IFO-chefsnätverket 

 

 

 
Ekonomiskt 
bistånd 
 
 

Barn och unga 
 
 

Missbruk och 
samsjuklighet 
 

 

Bemanning, 
kompetens och 
stabilitet 
 
  

Boendefrågor 
 

 

 

 

 

Systematisk uppföljning

Digitalisering


