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Gemensamt möte för IFO och FH chefsnätverken GR 

Anteckningar möte 2022-12-02, kl. 09:00-15:00 

Plats: GR. Anders Persons gatan 8. Lokal 6 

  

Anteckningar 
 

Dagen inleds i respektive nätverk med kortare avstämningar och information 

 

IFO-chefsnätverket 

Närvarande: 

Jörgen Larzon, GBG 

Susanne Grabe, Härryda 

Iréne Jansson, Mölndal 

Ann Törnqvist, Kungsbacka 

Catharina Gabrielsson, GBG 

Maria Havseng, Kungälv 

Alexis Ljungqvist, GBG 

Jessica Svanström, Alingsås  

 

Cecilia Axelsson, GR 

 

• Forskningsprojekt Ekonomiskt bistånd 

Cornelia Björk, Jenny Rehnman, GR/FoU i Väst och Fredrik Jansson, Göteborgs Stad 

informerar om ett möjligt projektupplägg och ekonomisk kalkyl att ta ställning till. 

Erbjudandet skickas ut och besvaras via mail.  

• Utvärdering mötesplats IFO  

Positiv utvärdering och hög nöjdhet. Beslut om att fortsätta planering för Mötesplats IFO 

2023. Nätverket beslutar att eventuellt överskott ska användas till planering 2023. 

Plats- och kostnadsfördelning skickas ut och varje kommun svarar skriftligen ja/nej. 

• Yrkesresan missbruk.  

Mattias Vejklint, Region Jönköpings län och ansvarig för förstudien deltar på länk. Mattias 

Vejklint berättar om förstudiens innehåll. Beslut om kommande yrkesresa inom 

missbruksområdet kommer att fattas i februari.  

• Yrkesresan barn och unga utförare 

Information om nuläget kommer att ges under dagens barnchefsnätverksmöte. 

Informationen skickas även till IFO-chefsnätverket idag. 

• Beredningsgruppen för kompetens och stabilitet 

Beredningsgruppen för kompetens och stabilitet är utsedd av IFO-chefsnätverket. 

Beredningsgruppen kan initiera och bereda strategiskt utvecklingsarbete BoU i ett 

delregionalt perspektiv. Beslut tas i IFO-chefsnätverket vid behov. 
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Deltagare 

• Catharina Gabrielsson, Göteborg Socialförvaltning Sydväst (snart Alingsås, ersättare 

ska utses i GBG) 

• Irene Jansson, Mölndal 

• Susanne Grabe, Härryda 

• Ulf Tolf, Stenungsund 

• Nicholas Singleton, GR 

• Åsa Fritzson, GR 

 

FH-chefsnätverket  

Närvarande: 

Angelica Bron, Lerum 

Carina Håberg, GBG 

Tarja Mattila, GBG 

Karin Lindell, Härryda 

Göran Hjertstrand, Mölndal 

Petra Runevik, Partille 

Camilla Karlsson, Lilla Edet 

Veronica Strömsten, Partille 

Åsa Wallin, Alingsås 

Carina Winkler, Kungälv 

Camilla Hesselroth, GBG 

Jessica Rönnfors, Kungsbacka 

Diana Brovall, Kungsbacka 

 

Nicholas Singleton, GR 

 

 
• Eventuell forskningsstudie ”Barns perspektiv i BMSS”  

Lisbeth Lindahl, GR/FoU i Väst informerar om studien samt presenterar ekonomisk kalkyl. Vid 

intresse, kontakta Lisbeth innan julledighet.  

• Aktuella utbildningar 

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning 

https://goteborgsregionen.se/5.5242224a17ce9bd8a6654e3.html  

Fyrbodal erbjuder utbildning för personliga assistenter 

https://goteborgsregionen.se/5.5242224a17ce9bd8a6654e3.html
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GR planerar för en digital halvdagsutbildning med Finn Kronsporre om nyheter LSS. Info 

kommer inom kort. 

Fråga om utbildningar smärta respektive psykisk ohälsa inom LSS. Intresse finns, men viktigt 

att definiera målgruppen något. Tex riktat mot SSK. 

• Mötesplats FH 2024 

Alla kommuner svarat ja på deltagande utifrån plats- och kostnadsfördelningen. 

Planeringsgrupp utses, Angelica Bron, Lerum. Carina Håberg, GBG, Mölndal (Göran 

återkommer) Partille (Återkommer med vem). Ett första möte sker efter årsskiftet. Nicholas 

kallar. 

• Yrkesresan Funk - utförare  

Kort lägesrapport. Projektplan godkänd av nationell styrgrupp. Vi bjuder in projektledare till 

vårens möte. Därefter beslut om hantering på GR-nivå gällande projektledning etc. 

• Branschråd Funktionsstöd  

Kort lägesrapport. Bra och viktigt arbete, mer information på nästa nätverksmöte, beslut ska 

tas i nätverket Socialchefer i februari 2023. 

 

Gemensamt program 

• Året som gått 

Beredningsgrupperna genom Carina Håberg och Heléne Holmström hälsar välkomna och 

reflekterar över året som gått.  

Sammanfattningsvis fyller nätverken en viktig funktion. 

 

• Enkät utifrån uppföljning av nätverken 2022  

Vi följer upp arbetet i våra nätverk för att få vetskap om hur nätverksrepresentanter uppfattar 

GR:s nätverk och deras nytta. Resultaten kommer att ligga till grund för vårt gemensamma 

utvecklingsarbete framöver samt i kommunikation med våra nya politiska beredningsgrupper. 

Enkäten består av 7 frågor. 

Dina svar hanteras anonymt och det kommer aldrig att framgå vad du som enskild 

representant har svarat.  

För er som inte var på plats, fyll i enkät via länk 

Länk till enkäten: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2d512139f001  

 

 

 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2d512139f001
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• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism samt VIP (vård- och 

insatsprogram).  

 

Thomas Westerberg, Göteborgs stad, och representant för Västra Götalands 

kommuner i nationell arbetsgrupp och regionalt processteam adhd och autism 

berättar om innehåll i nationella riktlinjer och VIP med fokus på de områden som är 

av särskild betydelse för kommunens verksamheter.  

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism - Socialstyrelsen 

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

 

• Dialog nationella riktlinjer adhd och autism med fokus på konsekvenser för 

kommunernas verksamheter samt mellankommunal samverkan 

Frågeställningar: 

 

➢ Fungerar det i verksamheten? 

➢ Krävs förändringar? 

➢ Tidsperspektiv – går det att göra nu eller krävs längre perspektiv? 

➢ Finansiellt perspektiv – vad kostar det? 

➢ Organisatoriskt perspektiv – ny enhet, nya samverkansstrukturer 

➢ Kompetensperspektiv – föreligger behov av ny kompetens och 

utbildningsinsatser? 

 

• Våldsutsatthet hos barn och unga med funktionsnedsättning.  

Ann Jönsson och Thomas Jonsland från Socialstyrelsen berättar om våld mot barn 

och unga med funktionsnedsättning och det stöd som finns genom Socialstyrelsen. 

Här hittar du mer information och material: 

Våld mot barn med funktionsnedsättning - Kunskapsguiden 

• Fortsatt dialog kring utifrån föregående punkt:  

Hur kan IFO och FH utveckla samverkan kring målgruppen barn och unga med 

funktionsnedsättning för att upptäcka, förstå och se behovet, motverka  

 

• Information om nätverk verkssamhetsutvecklare IFO/FH 

Nicholas informerar. Årets sista träff äger rum 9 december. Då utvärderar vi arbetet 

och diskuterar nätverkets framtida innehåll och upplägg. På det gemensamma 

mötet i mars kommer vi tillsammans diskutera detta.  

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/
https://www.vardochinsats.se/adhd/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/vald-mot-barn-med-funktionsnedsattning/
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Anmälan till 2023 års nätverk sker via länk: 

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/13680  

• Beredningsgrupperna, (Jessica, Heléne och Carina) summerar dagen  

 

Antecknat av Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson 

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/13680

