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Välkommen till Mötesplats IFO!
20 november 2020
Denna dag är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och
erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka
yrkesrollen.
Det är artonde gången Göteborgsregionen arrangerar Mötesplats IFO, och i år, när mycket är
väldigt annorlunda, webbsänds Mötesplats IFO för första gången.
Innehållet har förändrats utifrån vad du och dina kollegor bidragit med och dagens program
kommer att bli komprimerat med två föreläsningar och fyra seminarier.
Livesändningen kompletteras av förinspelade föreläsningar som kommer att ligga öppet på GR:s
hemsida tillsammans med de livesända föreläsningarna och seminarierna.
Webbsändningen kommer att nå ut till så många fler deltagare i kommunerna än förr om åren,
vilket är en stor fördel.
Välkommen till din regionala Mötesplats 20 november!
Planeringsgruppen för Mötesplats IFO 2020

Läs mer om tidigare mötesplatser på www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo

PROGRAM Mötesplats IFO 2020
Webbsänd konferens för Dig som jobbar inom individ- och familjeomsorgen
08.30 Digital lobby
Foto: Mikael Säwström.

09.00 Moderator hälsar välkommen
Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen
09.10 Världen har blivit Tookig
Mariah Ben Salem Dynehäll
10.10

Paus

10.30 #ärduokej? – kampanjen som når ut till unga på sociala medier
Mölndal stad
11.10

Paus

11.20 Har drogförebyggande arbete någon effekt? Hur påverkar det
socialtjänstens arbete?
Öckerö kommun
12.00 Lunch
13.00 Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support
SDF Norra Hisingen och Social resursförvaltning Göteborgs Stad
13.40 Paus
13.50 Förälder på avstånd – hur kan socialtjänsten stödja
föräldrar under en placering?
Alingsås och GR
14.30 Paus
15.00 Mångfald och Tillit
Ibrahim Mohamad

Mariah ben Salem Dynehäll
Mariah Ben Salem Dynehäll
är VD för Drivhuset Göteborg
och metodansvarig för
Drivhuset Norden. De senaste
19 åren har hon coachat
människor och grupper,
tränat tusentals människor i
värdeskapande processer och
genomfört utvecklings- och
innovationslabb i vitt skilda
sammanhang som till exempel
stadsutveckling, skolutveckling
och utveckling av besöksnäring.

16.00 Eftersnack och reflektioner
16.20 Avslut

INNEHÅLLSBESKRIVNING
Ibrahim Mohamad
Ibrahim Mohamad är enhetschef inom offentlig sektor,
och är även statsvetare och föreläsare. Han föreläser
om mångfald, tillit, kultur och samhällsutmaningar
så som integration, heder och den mångkulturella
debatten. Han har med sig erfarenheten av att komma
till Sverige som flykting, och har arbetat inom såväl
privat – som offentlig sektor.
Ni kan läsa mer om Ibrahim Mohamad här:
www.ibrahimtalar.se

INNEHÅLLSBESKRIVNING
09.10 Världen har blivit tookig!
När vi människor upplever hög osäkerhet känner vi ofta behov av att ta kontroll, skapa förutsägbarhet
och formulera konkreta handlingsplaner som lätt kan bockas av – detta för att ta sig från osäkerhet
till trygghet. När saker och ting inte blir som det var tänkt hittar människor på fler och tydligare
riktlinjer, policyer och rutiner för att minimera misstag och oväntade, oönskade händelser. Behovet
av att skapa kontroll, rutiner och handlingsplaner påverkar också hur vi leder människor i mycket
stor utsträckning. Vi skapar strukturella snuttefiltar för att det känns som att vi har bättre kontroll,
men snuttefiltarna kan snabbt bli en fälla där människor fastnar i ren frustration.
Vad händer när du befinner dig i ett sammanhang där det inte går att sätta upp tydliga mål,
konkreta handlingsplaner, rutiner eller strategier? Hur ska du veta hur du ska komma vidare när
osäkerheten grumlar färdriktningen? Hur kan du stötta andra som har svårt att handla på grund av
för hög osäkerhet? Svaret på den frågan är att du behöver leda TOOKIGT!
Mariah har utvecklat Loopmetoden i samverkan med Chalmers entreprenörskola, en
handlingsbaserad utvecklingsmetod som grundar sig i forskning kring entreprenöriellt lärande och
kunddriven affärsutveckling. Loopmetoden har fått stor spridning i hela Skandinavien och används
som arbetsmetod av femton Drivhus i Sverige, Norge och Finland. 2014 skrev hon boken Loopa affärsutveckling för entreprenörer, (Liber) tillsammans med Anna Lärk Ståhlberg och 2015 kom
boken ut i engelsk version (Loopa -Business development for Entrepreneurs, Roos & Tegnér). I år
släppte hon boken TOOKIG - att leda i osäkerhet tillsammans med Leif Denti (Liber 2020).
2008 och 2009 nominerades Mariah till Årets framtida kvinnliga ledare av Ledarna och Shortcut.

10.30 #ärduokej? – kampanjen som når ut till unga på sociala medier
Med bakgrund i att Fältgruppen Mölndals stad tog det klassiska uppsökande arbetet till nya höjder
när de började arbeta med kampanjer riktade mot unga på sociala medier under våren 2019 blev
de uppmärksammade regionalt och nationellt. Med beviljade medel från Länsstyrelsen Västra
Götaland hade de nu 200.000 på fickan som har gått till fortsatt våldspreventivt arbete. Elenore,
Elsa och Signe har skapat ett innovativt sätt att nå ut med viktiga budskap till ungdomar, i detta fall
att uppmärksamma och motverka våld i ungas nära relationer. Ta del av en inspirerande föreläsning
kring skapandet och utformandet av kampanjen #ärduokej. Bli inspirerade av hur Fältgruppen
utvecklat sitt uppdrag för att på tre medarbetare kunna nå tiotusentals ungdomar, föräldrar,
professionella, influensers och media. Ingenting är omöjligt, tillsammans kan vi göra skillnad!

Catarina Liljestrand, Mölndals stad

Forts.

11.20 Har drogförebyggande arbete någon effekt? Hur påverkar det
socialtjänstens arbete?
De flesta socialarbetare på olika nivåer ser dagligen negativa konsekvenser av alkohol, och de flesta
av oss försöker på olika sätt minska alkoholens skadeverkningar, tex genom att få högkonsumenter
att minska eller upphöra med sitt drickande. Ibland kan man ju känna frustration över det ständiga
inflödet av nya klienter, unga härliga personer som på grund av alkohol eller andra droger lever ett liv
som inte blev vad det skulle kunna varit.
Seminariet kommer handla om praktiskt primärpreventivt drogförebyggande arbete och dess
konsekvenser.
• Går det att effektivt förebygga droganvändning?
• Hur kan vi minska skadorna av alkohol och hur kan vi förhindra att ungdomar fastnar i
narkotikamissbruk?
• Hur påverkas socialtjänstens klienter av synen på alkohol och narkotika i samhället?
• Hur påverkas vi av tankar på legalisering av cannabis?
• Bör socialtjänstens arbete bli mer förebyggande? Bör vi komma in tidigare?

Håkan Fransson är socionom och drogförebyggare och är sedan 2002 ansvarig för det drogförebyggande
arbetet i Öckerö kommun.

13.00 Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support
IPS är en evidensbaserad manualbaserad arbetsrehabiliteringsmetod som har sitt ursprung i
supported employment. IPS är i första hand utformat och beforskat på grupper med psykiska
funktionsnedsättningar. I Göteborgs Stad har vi sedan 2013 implementerat och praktiskt arbetat
med metoden.
Idag arbetar cirka 15 medarbetare metodtroget med IPS. Under seminariet kommer du att få en
introduktion om vad IPS är:
•
Skillnad mellan ”vanlig” supported employment och IPS.
•
Effekter och resultat kring IPS i Göteborgs Stad.
•
Styrkor och brister kring IPS i svensk kontext.
•
Hur man kan arbeta inom försörjningsstöd och öppna verksamheter med metoden.
•
Hur man kan organisera IPS-verksamhet i kommunal kontext.

SDF Norra Hisingen och Social resursförvaltning, Göteborgs Stad:
Natascha Radosavljevic, enhetschef Arbetslivscentrum, Göteborgs Stad, Norra Hisingen.
Per-Anders Olsson, enhetschef Aktivitetshusen, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.
Per Hjelm, processledare IPS, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

13.50 Förälder på avstånd – hur kan socialtjänsten stödja föräldrar under
en placering?
Under 2019-2021 pågår ett forsknings- och utvecklingsprojekt i sju svenska kommuner tillsammans
med bland annat FoU i Väst, Göteborgsregionen, och socialt arbete, Göteborgs universitet. Syftet är
att utveckla nya arbetssätt och ny kunskap om föräldrar till barn i samhällsvård. Under seminariet
kommer Anna Melke, forskare i projektet, att berätta om några resultat: Vilka är de här föräldrarna?

Vilket stöd får de och vilket stöd önskar de? Hur kan det komma sig att många föräldrar inte får
det stöd som socialtjänsten uppfattar att de behöver? Alexandra Lagerwall, socialsekreterare
utredningsenheten och Kristina Ullvan, enhetschef, Alingsås kommun, kommer att bidra med
reflektioner utifrån sina erfarenheter och med konkreta exempel på nya arbetssätt som nu testas t.ex.
när det gäller umgänge.

Alingsås kommun och Göteborgsregionen.

15.00 Mångfald och tillit
Hur kan vi förstå de faktorer som påverkar möjligheten till välbefinnande och integration i olika
perspektiv?
Föreläsningen belyser bland annat både möjligheter och utmaningar gällande mångfald och
kulturskillnader. Hur kan vi bättre förstå människor från andra länder/kulturer? Vilka faktorer
påverkar individens egenmakt, möjligheter och tillit till samhället i övrigt?
Ibrahim kommer bland annat att diskutera:
- Faktorer som påverkar människors förutsättningar och möjligheter i ett nytt land
- Skillnaden mellan individcentrerade- och gruppcentrerade förhållningsätt, samt hur perspektiven
påverkar hur vi ser på oss själva, andra människor och samhället
- ”Dubbel ensamhet” och hur människor med utländsk bakgrund påverkas
- Vanliga fällor som leder till negativa kulturmöten
- Hur stigmatisering och det ”skenande samhället” påverkar oss
- Hur vi kan förstå och tolka begreppet tillit i det mångkulturella samhället. Vad kan vi lära oss av
humanitära organisationer?

Ibrahim Mohamad.

Anmälan
Praktisk
information

Mötesplats IFO är ett arrangemang som är till för, och finansieras av, GR:s medlemskommuner. Ingen föranmälan krävs.
Länk till sändningen kommer att publiceras på
www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo den 19 nov.
Webbsändningen äger rum fredag 20 november 2020
kl 09.00–16.20. Sändningen i sin helhet, samt dokumentation
och ett antal förinspelade seminarier, kommer att publiceras på
www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo.
UPPLYSNINGAR
Nicholas Singleton, nicholas.singleton@goteborgsregionen.se
Susanne Vannerberg, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

Mötesplats IFO

är för oss som arbetar inom
Individ- och familjeomsorgen i GR:s
medlemskommuner. Det är vi som
gör innehållet och dagen!
Vi som arbetat med program och
planering är:
Britta Timan, Göteborg
Iréne Jansson, Mölndal
Robert Rydquist, Stenungsund
Marie Christiansson, Kungsbacka
Nicholas Singleton, GR
Susanne Vannerberg, GR

www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo

