Tavlan ”Abstract resistance –
i huvudet på en tonåring”, en
live-målning av Eric Magassa,
vid Mötesplats IFO 2013.

Välkommen till

Mötesplats IFO
Göteborg 15 oktober 2014
Seminarier och workshops för Dig som
jobbar inom individ- och familjeomsorgen
Arrangör: Göteborgsregionens kommunalförbund

I
för år
gån tolfte
gen
!

DENNA DAG ÄR EN ARENA för anställda inom Individ- och familjeomsorgen i GRs
t retton medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att
inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka y rkesrollen.
I år är det tolfte gången Mötesplats IFO arrangeras, konceptet är sig likt men innehållet har
förändrats utifrån vad du och dina kollegor bidragit med.
Välkommen till din regionala Mötesplats den 15 oktober på Radisson BLU Scandinavia i Göteborg!

Planeringsgruppen för Mötesplats IFO 2014

PROGRAM

08.00 Registrering med fika startar. Från kl 08.30 har du möjlighet
att lyssna till El Sistema som spelar i sal Västerhavet.
09.00 Välkommen till Mötesplats IFO 2014
09.10 Hur tar vi oss från ojämställdhet till jämställdhet?
En introduktion i jämställdhetsintegrering
Ann-Sofie Lagercrantz,
utvecklingsledare i Kalmar kommun, prisbelönt för
sitt jämställdhetsarbete både av SKL och Vision.
10.10 Paus
10.40 Seminariepass 1
11.40 Lunch
12.40 Seminariepass 2
13.40 Paus med vatten och frukt
14.00 Seminariepass 3
15.00 Paus med fika
15.30 Kultur och pedagogik som verktyg för ett
inkluderande samhälle
Behrang Miri,
artist och debattör, Malmö
16.30 Tack för i år! Välkommen att mingla efteråt. Tid för
eftersnack och reflektion.

SEMINARIEPASS 1
KL 10.40–11.40
Du väljer ett av följande seminarier:
Språngbrädan – Socialtjänst och Arbetsförmedling tillsammans för klienten

V

i kommer att presentera vårt arbete med klienter
som är långtidsarbetslösa och beroende sedan lång
tid tillbaka av försörjningsstöd. Vi riktar främst in oss
på mödrar då vi av erfarenhet vet att pengarna då går
till barnen. Barnen får också en bättre skolgång i förskola och skola. Projektet går ut på att göra tjänster inom
kommunala verksamheter, lokalt i Västra Göteborg.
Tjänsterna handlar om så kallade guldkantsuppdrag
som handlas upp med fackförbund och chefer. Klienterna som sedan får gå på intervju får praktik i två månader
för att se att alla trivs och fungerar med varandra och
därefter blir klienten anställd med hjälp av bland annat
Arbetsförmedlingens Särskilt Anställningsstöd. Anställningen varar i ett år och under det året ingår det i arbetsuppgifterna att träffas på Arbetsförmedlingen en gång/
vecka i grupp, för att söka arbete, få hjälp med skulder,
informeras om facket, få hjälp med att ansöka om vab
hos Försäkringskassan, få hjälp och tillgång till Arbetsförmedlingens studie- och yrkesvägledare samt få hjälp
med övriga myndigheter som det kan finnas behov av.
Målet med projektet är att klienten ska fortsätta vara
självförsörjande genom ett arbete på den ”vanliga” arbetsmarknaden och inte återkomma till oss på Försörjningsstödsenheten. n
Göteborgs Stad Västra Göteborg tillsammans med Arbetsförmedlingen
sofia.gustafsson@vastra.goteborg.se

Från delat ledarskap till bättre
skolnärvaro – vinnande samarbetssätt
för utsatta barns och ungas skull

S

må barn som behöver bättre rustade föräldrar. Barn
som behöver öka sin närvaro i skolan. Det är något
av de behov som stadsdelen Örgryte–Härlanda har hittat i sitt banbrytande samarbete tvärs igenom förvaltningens gränser för att förbättra för utsatta barn och
unga.
Samverkan är komplext och det är inte bara en fråga
om att vilja. I stadsdelen har vi jobbat med olika samverkansarenor och andra metoder som skapar bättre
förutsättningar för samverkan i de ordinarie verksamheterna. Under seminariet kommer vi att beskriva och
dela med oss av de framgångsfaktorer vi upptäckt längs
vägen. n
Göteborgs Stad Örgryte–Härlanda
susanne.grabe@orgryteharlanda.goteborg.se

Kommunala arbetsmarknadsinsatser i
GR-området 2013: en kartläggning av
organisation, strategi, praktik och resultat

S

edan hösten 2013 är uppdraget att etablera en
FOU-plattform inom arbetsmarknadsområdet.
Syftet är att bidra med kunskap kring kommunala arbetsmarknadsinsatser i GR-området för att möjliggöra
systematisk uppföljning och utveckling. Kommunal
arbetsmarknadsverksamhet är ett område där det i hög
grad saknas övergripande forskning, framförallt när
det gäller insatsernas effekter. Inledningsvis har arbetet
främst handlat om att kartlägga arbetsmarknadsenheternas verksamhet. Tanken är att synliggöra deras arbete, funktion och organisation och ställa det i relation
till lokala villkor och förutsättningar, till exempel arbetslöshetens omfattning och karaktär. På seminariet
presenteras resultatet av kartläggningen. n
FoU i Väst/GR
gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Från hopplöst till hoppfullt

B

eroendeteamet i stadsdelen Centrum, som arbetar
enhetsövergripande, berättar om sitt arbete med
personer som har en beroendeproblematik.
Teamet har i grunden ett uppdrag från Stadsdelsnämnden och Förvaltningsledning att stävja LVM så
långt det är möjligt. Hur gör man det?
Teamet berättar om det som de ser har varit verkningsfullt i uppdraget, typ, speciella LVM-rutiner.
Teamet håller kurser i Återfallsprevention för att
hjälpa personer hitta verksamma verktyg i vardagen för
att motverka återfall. n
Göteborgs Stad Centrum
Karin M Andersson,Andreas Gustafsson, Dan Götharsson, Kristina
Oskarsson, Nino Ödman.
kristina.oskarsson@centrum.goteborg.se

Med siktet inställt mot en långsiktig och
hållbar barn – och ungdomsvård inom GR
Hur kan vi möjliggöra en stabil, långsiktig och kunskapsbaserad verksamhet för barn och unga i socialtjänsten i vår region?

F

rågan om stabilitet och kompetens är högaktuell
och utvecklingsarbete pågår på nationell, regional
och lokal nivå.
En viktig del i detta gäller kompetensen och yrkesutvecklingen hos handläggare – från nyexaminerad socionom till erfaren.
GR-kommunerna har i sin sammanställning av kartläggningen av personalens kompetens identifierat viktiga utvecklingsområden och ett arbete är påbörjat för
att möta dessa behov på kort och lång sikt.
Under seminariet ges inblick från den nationella nivån men framför allt de processer som inletts för att

möta behoven på regional och lokal nivå.
Vi kommer även få ta del av några exempel på hur
man på lokal nivå arbetar konkret med frågan.
Partille kommun, Göteborgs Stad,Tjörns kommun, FoU i Väst/GR
anne.forsell@grkom.se

Jourboende för barnfamiljer

J

ourboende för barnfamiljer startade under sommaren 2013. Jourboende är unikt utifrån att det drivs i
kommunal regi men är av vandrarhemskaraktär, detta
då familjerna i princip inte ska ha andra behov än tak
över huvudet. Boendet kom till då det uppmärksammades att bostadslösa barnfamiljer placerades på hotell
och vandrarhem tillsammans med människor med psykisk ohälsa och/eller missbruk vilket inte ansågs lämpligt.
Jourboende består av två hus, det ena i Kålltorp och
det andra i Högsbo i Göteborgs Stad.
Familjerna placeras på boendet genom bistånd från
sin socialsekreterare och tanken är att de ska bo hos oss
en kortare tid i väntan på en mer varaktig lösning gällande boendet.
På Jourboende arbetar tre familjecoacher vars främsta uppdrag är att coacha familjerna i sitt bostads
sökande. Familjecoacherna arbetar dessutom med de
praktiska göromål som förekommer på ett boende.
Vi samarbetar främst med socialtjänsten i stadsdelar
na i Göteborg, Enheten för Samhällsorientering samt
med frivilligorganisationer.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning
lotta.rosenhojd@socialresurs.goteborg.se

SEMINARIEPASS 2
KL 12.40–13.40
Du väljer ett av följande seminarier:
Pivi – projekt, idéer, verksamheter,
inspiration. En digital plattform för
socialt utvecklingsarbete

P

ivi är en dynamisk uppvisning i hur olika aktörer i
Göteborgs Stad arbetar med social utveckling. Den
som jobbar med eller intresseras av sociala frågor kan
få idéer, hitta nya vägar för samverkan och inspireras av
projekt och verksamheter inom staden. Plattformen initierades av Göteborgs Stads sektorchefsgrupp för individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Gruppen
diskuterade hur de på ett systematiskt och inspirerande

sätt kan dela med sig av och lära av varandras projekt,
idéer och verksamheter och arbetet resulterade i plattformen pivi som lanserades hösten 2013. Projekten och
verksamheterna i pivi är utvalda och publicerade av
utbildade redaktörer från olika stadsdelar och förvaltningar inom staden med fokus på Individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Det viktigaste är inte att
få med precis allt som görs, utan visa på det där speciella
och framstående som kan intressera och inspirera. Under seminariet berättar vi om arbetet med pivi, visar hur
du kan använda plattformen och några av stadens piviredaktörer berättar om deras publicerade verksamheter
och projekt. Besök pivi på pivi.socialhallbarhet.se n
Göteborg Stad Social resursförvaltning
helena.nymark@socialresurs.goteborg.se

Från DOK till BoendeDOK – om konsten
att implementera ett utredningsverktyg

I

samarbete med IKMDOK har verksamhetsområde
Boende och socialjour vid Social resursförvaltning
utvecklat BoendeDOK, ett utredningsverktyg specialanpassat för våra brukares behov. BoendeDOK är en
strukturerad intervju som används för att kartlägga
vilka stöd- och hjälpbehov våra brukare har för att
klara ett så självständigt boende som möjligt. DOK har
använts sedan Social resursförvaltning bildades 2007
och vissa verksamheter som numera ingår i Boendeverksamheten har använt systemet sedan det lanserades i mitten av 1990-talet. Under hela denna tid har det
funnits kritik från boendepersonal mot hur vi använder
DOK och syftet med denna. Utifrån detta gjordes hösten 2012 ett omtag som resulterade i en ny BoendeDOK
där vi fokuserade på syfte och användbarhet. Vi har lagt
ner ett stort arbete, dels när det gäller att revidera själva
intervjuformuläret, dels i form av utbildningsinsatser i
till exempel intervjumetodik. Idag kan vi konstatera att
BoendeDOK har blivit en hjälp i arbetet med våra brukare istället för att vara ”ett nödvändigt ont”.
Vi kommer att presentera hur vi har arbetat med implementeringen av nya BoendeDOK, vilka möjligheter
och hinder vi har stött på samt hur vi idag arbetar med
BoendeDOK utifrån ett brukarfokus. n
Göteborgs Stad Social resursförvaltning
anneli.engberg@socialresurs.goteborg.se

Föräldrastöd för föräldrar med kognitiva
funktionsnedsättningar

P

rojektet Parenting Young Children ( PYC), har pågått under tre års tid. Det är ett utvecklings- och
forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan fyra
FoU-enheter (FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst /GR,
Regionförbundet Uppsala län och Linköping) samt Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och
Parenting Research Centre, Melbourne Australien.
PYC är ett föräldrautbildningsprogram som i första

hand riktar sig till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar men som även fungerar för andra föräldrar som lär sig bäst genom att göra istället för att prata.
Programmet syftar till att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till samspel med och omvårdnad av barnet.
På seminariet får du lyssna på områdesansvarig Hanna Unger och Marie Gilbert som arbetar som familjebehandlare i Kungsbacka som kommer att berätta om sin
upplevelse av att använda programmet med föräldrar.
Du kommer också att få reda på hur programmet är
uppbyggt och vilka det riktar sig till. Dessutom kommer
du att få information om vad forskningen undersökt
och kommit fram till. n
FoU I Väst/GR
Hanna Unger, hanna.unger@grkom.se

Jonsereds trädgårdar

P

artille kommun och Göteborgs universitet utvecklar
tillsammans Jonsereds herrgårdsområde till ett attraktivt besöksmål. En del av arbetet är återskapandet av
de blomstrande trädgårdarna som omgav herrgården
på 1800-talet.
Kultur- och fritidsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen och PartilleBo delar ansvaret för detta
kultur- och naturhistoriskt intressanta projekt. Arbetsmarknadsenheten, social- och arbetsförvaltningen har
sedan september 2010 en del av sin arbetslivsinriktade
verksamhet förlagd till trädgårdarna vid Jonsereds
Herrgård. Här erbjuds praktik, arbetsträning och arbetslivsinriktad grön rehabilitering.
Vi arbetar med att hjälpa och stödja personer ut i
arbetslivet där målet är att nå egen försörjning. Sedan
2012 har vi stegvis utvecklat en arbetslivsinriktad grön
rehabilitering där vi erbjuder ett strukturerat 12-veckors program vilket gjort det möjligt för Partille kommun att kunna erbjuda nya grupper en väg tillbaka till
arbete. Under seminariet kommer vi att dela med oss av
våra erfarenheter av vårt arbete i Jonsereds Trädgårdar.
Den 24 augusti invigs trädgårdarna. Då bjuder vi på ett
program för stora och små. n
Thomas Aaroe, Erika Bertilson,Terhi Karlsson, Social- och arbetsförvaltningen, Peter Svenson, Kultur och Fritidsförvaltningen, Partille kommun
terhi.karlsson@partille.se

KLARSPRÅK – en fråga om bemötande

G

enom att skriva så brukarna förstår ökar vi förtroendet och trovärdigheten. Vi sparar tid och pengar
och får nöjda brukare!
Vi inom ekonomiskt bistånd i Angered har arbetat
fram ett kommunikationsverktyg som stämmer överens med språklagen från 2009.
Vi har sedan drygt två år revolutionerat vårat sätt att
skriftligt och muntligt kommunicera med brukarna. Vi
arbetar kontinuerligt med att anpassa dokumentationen till ett modernt och levande språk. Det har blivit

mycket tydligare, enklare och dessutom mycket roligare att dokumentera.
Kom gärna och låt dig bli inspirerad! Upplev en hissnande resa i språket och dess möjligheter att med små
medel förbättra relationen med brukarna. n
Göteborgs Stad Angered
Tahir Demirtas, tahir.demirtas@angered.goteborg.se, 031–365 12 11

SEMINARIEPASS 3
KL 14.00–15.00
Du väljer ett av följande seminarier:
Trestad2 – storstädernas satsning mot
cannabis

C

annabis är det i särklass vanligast förekommande
narkotikapreparatet bland ungdomar. Enligt drogvaneundersökningar uppger cirka 90 procent av dem
som använt narkotika att de använt cannabis. Många
har också testat nätdrogen spice.
Trestad2 är ett projekt mot cannabis i storstäderna
åren 2012–2015 som innefattar både förebyggande
och tidiga insatser samt metodutveckling på behandlingsområdet. Bland annat bedrivs forskning med fokus på föräldrastöd och kopplingen mellan tobak och
cannabis. Många olika utbildningsinsatser genomförs.
På Mariamottagningarna i storstäderna liksom på Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg sker
metodutveckling. Några erfarenheter från de olika delprojekten kommer här att delges. n
Ulla Kungur, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Projektledare för Trestad2
ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se

Socialt arbete ur ett specialistperspektiv
eller ur ett helhetsperspektiv?

E

nheten för Unga Vuxna är en myndighetsutövande
enhet inom IFO/FH på Västra Hisingen. Ungdomarna i stadsdelen liksom de vi möter på enheten har
ett skiftande behov av stöd. Socialsekreterarna på vår
enhet möter den grupp brukare som till vardags kallas
”Unga Vuxna”. De är mellan 18–25 år, står en bit ifrån
arbetsmarknaden och kan av olika skäl inte försörja sig
och/eller har behov av stödinsatser.
Vi möter ungdomarna utifrån en helhetssyn, vilket i
praktiken innebär att vi ser till ungdomarnas hela livssituation när vi utreder behov, kartlägger resurser och
beslutar om olika insatser. Med samlad kompetens och
utifrån olika lagområden möter vi de skiftande behov

och förväntningar som ungdomarna har. Vi handlägger både ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd samt
beslutar om stöd och insatser utifrån olika lagområden
såsom SoL, LVU och LVM. Organiseringen underlättar
samverkan med andra myndigheter och organisationer
och ökar därigenom möjligheten till förändringsarbete i
flera led. Vi tror att de unga vuxna vi möter i högre grad
blir delaktiga i sina förändringsprocesser. Man skulle
kunna säga att vi har en helhetssyn på både problem och
dess lösningar. n
Göteborgs Stad Västra Hisingen
kerstin.alvsell.lofter@vastrahisingen.goteborg.se

Stödinsatser för män/pappor i Partille

U

nder de senaste 15 åren har ett stöd- och behandlingspaket för män vuxit fram i Partille. Huvudfokus ligger på aggressionsproblematik och föräldrastöd.
Paketet består av fem verksamheter:
- SMIP, individuell samtalsbehandling
- Mr Walker, stödgrupp för småbarnspappor
- Ickevåldsgrupp i samverkan med Härryda och
Mölndals kommuner
- Parsam, ärendesamverkan med Partilles kvinnojour
och kvinnofridssamordnare
- Föräldrautbildning inom Partilles Mödra- & barnhälsovård
Att vi båda är involverade i samtliga av dessa verksamheter har många fördelar, för brukarna och social
tjänsten i stort. n
Partille kommun
Peter Breife, 0707–80 64 15, Mats Linde, 0707–12 62 10

Funktionsnedsättning och lönearbete
utifrån Supported Employment IPS

P

ersoner med funktionsnedsättning kan ha svårt att
närma sig arbetsmarknaden. För att få hjälp med
detta arbetar SPIRA i Mölndals stad enligt metoden
Individual Placement and Support, IPS. Resurser samordnas och individen styr själv sin arbetsrehabilitering.
Möjlighet finns till långsiktig stöd.
IPS är en arbetsrehabiliteringsmetod främst för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är den
metodik som Socialstyrelsen gett högsta prioritet i de
nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, men til�lämpas framgångsrikt även för andra målgrupper.
Mölndal presenterar sitt IPS-arbete utifrån:
-metod
-samverkan
-forskning n
Mölndals Stad
mona.jonson@molndal.se

FAMILY CHECK UP – ett förebyggande
föräldrastödsprogram
Family check up är ett individuellt föräldrastödsprogram som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos
barn. Fokus i programmet är att ge föräldrar möjligheter att stärkas och utvecklas i sin föräldraroll för att på
så vis kunna stärka och stötta sitt barn.
Efter en bred och strukturerad kartläggning av barnets
och familjens situation erbjuds föräldrarna individuellt
anpassade insatser.
Sedan november 2010 pågår en forskningsstudie för
att utvärdera Family check up. Ansvarig för studien är
Ata Ghaderi, professor vid Karolinska institutet. Hösten 2013 presenterades de första preliminära resultaten
från studien.
Seminariet kommer att ge en beskrivning av Family
check up och de erfarenheter vi har av att arbeta med
programmet.
Vi kommer också att berätta om de preliminära
forskningsresultat som finns av utvärderingen av Family check up. n
Familjebehandlare från Göteborgs Stad Centrum, Askim–Frölunda–
Högsbo och Västra Göteborg
kerstin.gunnarsson@vastra.goteborg.se

Arbetstyngdsmätning för social
sekreterare Barn och Unga
myndighetsutövning
Arbetstyngdsmätningen ger en bild av arbetsmiljön och
socialsekreterarens aktuella arbetssituation.
Mätningen medför att chefen uppmärksammar varje
medarbetares arbetssituation och att chefen får en regelbunden uppfattning om vilka ärende som finns på
enheten.
Göteborgs Stad Askim–Frölunda–Högsbo
anneli.kumpula@afh.goteborg.se

ANMÄLAN
Mötesplats IFO är ett arrangemang där platserna är förbetalda.
Vem som skall gå utses av IFO-chef i respektive kommun/stadsdel.

Sista anmälningsdag är 18 september.
Anmälan görs på webben via länk som du får av din chef.

Mötesplats IFO

Radisson BLU Scandinavia, Göteborg 15 okt 2014

Praktisk information
Tid och plats Onsdag 15 oktober 2014 kl 08.00-16.30
på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan
59, Göteborg. Närmaste hållplats är Drottningtorget.
Anmälan Mötesplats IFO är ett arrangemang där platserna
är förbetalda. Vem som skall gå utses av IFO-chef i respektive
kommun/stadsdel. Sista anmälningsdag är 18 september.
Anmälan görs på webben via länk som du får av din chef.
Tillgänglighet Vår ambition är att våra arrangemang skall

Ett

-arrangemang

vara tillgängliga för så många som möjligt. Om du har funderingar och önskemål kring tillgängligheten är du välkommen
att kontakta nicholas.singleton@grkom.se
Som besökare kan Du hjälpa till genom att undvika starka
dofter såsom parfym etc.

Upplysningar Nicholas Singleton, 031–3355081
0709–968496 nicholas.singleton@grkom.se

Mötesplats IFO
är för oss som arbetar inom
Individ- och familjeomsorgen
i GRs medlemskommuner.
Det är vi som gör innehållet och dagen!
Syftet är att:
Lära av varandra
Inspirera till nytt tänkande och nya
perspektiv inom våra verksamheter
Stärka yrkesrollen
Vi som arbetat med program och planering är:
Margareta Antonsson, Partille
Annica Eriksson, Göteborg
Ingvor Gunnarsson, Härryda
Iréne Jansson, Mölndal
Gun Olsson, Norra Hisingen
Peter Molin, Social resursförvaltning,
Göteborg
Nicholas Singleton, GR

Göteborg 15 okt 2014
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e-post gr@grkom.se | www.grkom.se

www.grkom.se/motesplatsifo

