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Anteckningar 
 
Nätverket: 
Jörgen Larzon, Göteborg  
Helene Holmström, Göteborg 

Catharina Gabrielsson, Göteborg 
Ann Törnqvist, Kungsbacka 
Maria Enbuske, Lerum 
Pernilla Sundemar, Lilla Edet 
Ulf Tolf, Stenungsund 
Clarie Engström, Tjörn 

Angelica Francisca, Öckerö 
 

Ersättare som representanter i nätverket för Härryda och Kungälv deltar under punkt 2 
Carina Fransson, Härryda 
Greger Hjelm, Kungälv 
 
Cecilia Axelsson, GR 

Nicholas Singleton, GR 
Cornelia Björk, GR/FoU i Väst 
 
 
 
 

1. Rundan – Mötesdeltagarna berättar i tur och ordning om de frågor som är i fokus för 

höstens arbete i sin verksamhet.   
 

2. Kunskapsbaserad och hållbar socialtjänst 
Programteori för att systematisera erfarenhetsbaserad och lokal kunskap. 
Cornelia Björk, analytiker, GR/FoU i Väst och Lejla Mesinovic Klecina, FYS-doktorand 
Göteborg Stad berättar om sina erfarenheter. FYS (Forskarskolan för Yrkesverksamma i 

Socialtjänsten) är en nationell satsning för att höja kompetensen inom socialtjänsten. Läs 
mer här   
Leila berättar kort om arbetet som FYS-doktorand. 
Dagens presentation fokuserar på det sociala arbetet i teori och praktik, hur skapar vi 
beprövad erfarenhet i en kunskapsbaserad och hållbar socialtjänst? Bla erfarenheterna från 
arbetet med verktyget programteori på Stellamottagningen i Göteborgs Stad. 
 

Dialog i grupper. 
 
Finns intresse att veta mer och arbeta vidare med detta, kontakta Cornelia. 

 
3. Samsjuklighetsutredningen. 

Särskild utredare Anders Printz, informerar om utredningen och tilläggsuppdraget kring 
tvångsvård. Dialog om effekter, resurser, ansvarsfördelning, utmaningar och konsekvenser. 
Filmad presentation sprids till nätverket i efterhand. För vidare kontakt, eller dialog finns 
möjlighet att ta kontakt med anders.printz@regeringskansliet.se  

 
4. Korta punkter 

• Mötesplats IFO 10 nov  
Inbjudan klar och utskickad med följebrev och platsfördelning. Boka in dagen, IFO-chefer 
kommer vara seminarievärdar. Jörgen och Iréne J hälsar välkommen och avrundar dagen. 

• Lägesrapport Yrkesresan samt utförare. 

https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskarutbildning/fys-forskarskolan-for-yrkesverksamma-i-socialtjansten
mailto:anders.printz@regeringskansliet.se


   

 

  2 (2) 

IFO-chefsnätverket 

Anteckningar 2022-09-16 kl.08.30-12.00 

Plats: Digitalt på Teams  

Avtal Yrkesresan regionalt skickas ut inom kort. Utöver GR kommer vi sluta avtal med 
övriga tre kommunalförbund i länet, samt Hallandskommunerna. 
Upphandlingar utförare på gång enligt tidigare beslut och förstudie. 

• Lägesrapport nätverk verksamhetsutvecklare. 

• PYC, Parenting Young Children, föräldrastödsprogram – information. 
Socialchefsnätverket önskade att denna dragning även ges till IFO och FH-nätverken. 
Frågan gäller om GR ska fortsätta arbeta med frågan. Vad blir konsekvensen om GR inte 
fortsätter?  
7 oktober arrangeras ett seminarium om PYC, länk.  
Beslut ska tas på socialchefsnätverket 14 oktober i år. 

 
5. Gemensam GR rutin vid Jäv. 

Punkten är gemensam med Barnchefsnätverket. Arbetsgruppen berättar om arbetet hittills. 
Hur går vi vidare? Fortsatt dialog i respektive kommun för att ta ett beslut om GR ska ta fram 
bedömningsstöd och avtal. Beslut tas på kommande nätverksmöte i oktober. 

 
 

6. VFU socionomer 
GR-gemensam överenskommelse om samverkan och dialog med Göteborgs Universitet, med 
fokus på socionomprogrammet. Praktikplatser, innehåll i utbildning, ersättning vid praktik 
etc. (Jörgen Larzon är IFO-chefsnätverkets representant i arbetsgruppen) 
Cecilia informerar om arbetet. 10 oktober kommer ett förslag till överenskommelse skickas 
ut till er för synpunkter. På Socialchefsnätverket den 11 november är ambitionen att ett 
beslut tas i frågan.  

 
7. Nästkommande möten.  

Besök från Göteborgs universitet, Therese Wissö, bla om nytt mastersprogram Barn och unga  
Erfarenhetsutbyte kring kompetensförsörjning och rekrytering. 

 

Antecknat av Nicholas Singleton 

https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/hurstodjerviforaldrarmedkomplexproblematik.5.73cc6d0e182e93109968146.html

