
   

 

  1 (3) 

IFO-chefsnätverket 

Anteckningar Möte 2022-10-21, kl.08.30-12.00 

Plats: Digitalt på Teams  

Anteckningar 

 
Nätverket: 
Iréne Blomqvist, Ale  

Jessica Svanström, Alingsås  

Jörgen Larzon, Göteborg  

Helene Holmström, Göteborg 

Catharina Gabrielsson, Göteborg 

Ann Törnqvist, Kungsbacka 

Peter Almgren, Kungälv 

Maria Havseng, Kungälv 

Maria Enbuske, Lerum 

Pernilla Sundemar, Lilla Edet 

Ulf Tolf, Stenungsund 

Clarie Engström, Tjörn 

 

Göteborgsregionen: 

Cecilia Axelsson  

Nicholas Singleton 

Cornelia Björk, FoU i Väst 

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst 

 

Gäster: 

Therése Wissö, institutionen för socialt arbete, GU 

 

1. Rundan  
Maria Havseng, Kungälv, hälsas välkommen till nätverket. Mötesdeltagarna berättar 

om nuläge i verksamheterna.  

Kommande forskningsansökan inom område ekonomiskt bistånd. 

Jörgen Larzon och Cornelia Björk informerar. Göteborgs Stad önskar inleda arbete 

kring automatisering av ekonomiskt bistånd. Vad innebär det i form av resurser som 

frigörs och för en yrkesroll i förändring? Fokus är på förändringsarbete och atts kapa 

förutsättningar för självförsörjning. Finns det fler kommuner som är intresserade av 

att medverka? Förstudie VT 2023. Finansiering ej klar. Ansökan och projektstart HT 

2023. Nätverket tycker det är en intressant idé, och en mer utvecklad 

projektskiss/finansieringsmodell kan presenteras på nästa möte. 

2. Korta punkter: 

 

Beslut om JÄV 

Förslag presenteras. Ska GR arbeta vidare med en rutin i frågan? Nätverket beslutar 

att GR ska fortsätta med en gemensam rutin. 
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Mötesplats IFO – 10 nov 

Sista anmälningsdag var 20 oktober. Påminnelse kommer gå ut under dagen idag 

med uppgift om antal anmälda per kommun. Seminarievärdskap, vi utgår från att alla 

kan. Information skickas ut i nästa vecka. 

 

Ny ordning för rundan? 

Ska vi fortsätta som idag, eller fokusera på 2-3 kommuner per tillfälle som får mer 

tid?  

 

GR rekryterar planeringsledare område IFO. Länk  

Syftar till att stärka det regionala arbetet på området. Personen kommer att leda 

detta nätverk framöver. 

 

Yrkesresan 

Avtal 2023 och framåt är i process. Nationella lansering 22 sep. 53 kommuner 

inklusive Gotland i vårt ”kluster”. Beredningsgruppen (Iréne Jansson, Catharina 

Gabrielsson, Susanne Grabe) kommer inom kort kallas till ett möte. Nätverket utser 

Ulf Tolf till medlem i gruppen. 

 

Gällande utförare pågår arbetet med upphandling av utbildning i vissa metoder för 

målgruppen. Nätverket beslutar att de medel som finns kvar skall användas 2023 för 

implementering av dessa aktiviteter. 

 

Remiss på samverkansöverenskommelse med fokus på socionomprogrammet ute i 

kommunerna, beslut 11 nov socialchefsnätverket 

Återkom med synpunkter till Cecilia Axelsson innan mötet.  

 

Nätverk verksamhetsutvecklare IFO/FH 

Årets sista träff äger rum 9 december. För 2023 kommer en ny möjlighet att anmäla 

sig skickas ut till nätverken IFO respektive FH-chefer, som i sin tur vidarebefordrar till 

de personer som skall ingå.  

3. Utvärderingen av Utökade hembesök 

Lisbeth Lindahl, GR/FoU i Väst presenterar arbetet, därefter dialog om tidiga och 

förebyggande insatser. 

4. Masterprogram. Socionomutbildningen.  

Therése Wissö, viceprefekt institutionen för socialt arbete GU presenterar pågående 

arbete samt ger en kort omvärldsbevakning om vägen framåt. Vad vill vi ha ut av ett 

masterprogram, och vad ska det innehåll? För vem? Hur bidrar det till verksamhetens 

utveckling?  

Reflektioner från nätverket: 

https://goteborgsregionen.se/jobbahososs/planeringsledaremedinriktningindividochfamiljeomsorg.5.402bf0b018388c67fde155c6.html
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Bra med möjlighet att kunna fördjupa/specialisera sig. Hur ska man prioritera 

områden. Nätverket kan vara referensgrupp.  

Mötet avslutas.  

Nästa möte 2 december 9–15 på GR, delvis ihop med FH-chefer. 

 
Temaområden för IFO-chefsnätverket 

 

Ekonomiskt 
bistånd 
 
 

Barn och unga 
 
 

Missbruk och 
samsjuklighet 
 

 

Bemanning, 
kompetens och 
stabilitet 
 
  

Boendefrågor 
 
 

 

 

 
 

Systematisk uppföljning

Digitalisering


