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Barnchefsnätverket GR 

GRGRTema/ämne/projektnamn 
Datum: 2021-09-24 

Plats: Digitalt möte 

Åsa Fritzson 

 
 

 

Anteckningar från möte med 

Barnchefsnätverket 

 

Närvarande 
 
1. Annika Frisk Spångberg, Ale 

2. Anna Tell, Alingsås 

3. Kristina Ullvan, Alingsås 

4. Tina Karlsson, Alingsås 

5. Liselotte Dedon, Alingsås 

6. Jessica Johansson, Härryda 

7. Jennie Gustavsson, Härryda 

8. Linda Dalenius, Härryda 

9. Anette Bernhardt, Kungsbacka 

10. Torbjörn Eriksson, Kungälv 

11. Maria Gustafsson, Kungälv 

12. Annika Hallberg, Lerum 

13. Svanhild Pehrson, Lerum 

14. Louise Idestål, Mölndal 

15. Anneli Kumpula, Mölndal 

16. Martin Löfås, Mölndal 

17. Carin Walles, Mölndal 

18. Anna-Karin Eglén, Partille 

19. Johan Magnusson, Partille 

20. Susanne Wessman, Partille 

21. Camilla Gunnarsson, 

Stenungsund 

22. Birgitta Harberg, Tjörn 

23. Anja Hildorsson, Öckerö 

 

24. Åsa Fritzson, 

Göteborgsregionen 

25. Anna Melke, FoU i Väst, 

Göteborgsregionen

 

Inledning 

Om nätverket, bild 3 – 18 

• Nätverket ses två gånger i höst:  

- 24 september, kl 13–15, digitalt. Kl 11-12 föredragning av ”En 

varaktig relation”.  

- 24 november, 11–15, på plats på GR. 

• Åsa Fritzson ersätter Cristina Dahlberg som Regional utvecklingsledare 

barn och unga samt ansvarig för nätverket och presenterar sig. 

Information om några ytterligare förändringar bland medlemmarna i 

nätverket.  

• I powerpointpresentationen, bild 7 – 18, återfinns medlemmarna i 

nätverket med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: 

mejla asa.fritzson@goteborgsregionen.se 

mailto:asa.fritzson@goteborgsregionen.se
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Nätverkets egna frågor 

Familjerätt i samverkan, bild 20 

• Anna-Karin Eglén (Partille), Linda Dalenius (Härryda), Carin Walles 

(Mölndal) berättar om hur de i kommunövergripande samverkan skapat 

en gemensam familjerätt för sina tre kommuner. 

• Familjerätten startar 1 okt, har Anna-Karin som chef och tio 

medarbetare samt 1:e socialsekreterare.  

• Alla familjerättsärenden tillhör respektive nämnd, beslut fattas och 

ärendet arkiveras där. Handläggning sker på den gemensamma 

familjerätten. 

• Många vinster har identifierats: ex att vara en större arbetsgrupp gör 

arbetet mindre sårbart och stora möjligheter att bedriva gott  

utvecklingsarbete. 

• Uppbyggnad av verksamheten har varit intressant och komplex. 

Kontinuerlig samverkan mellan familjerättscheferna krävs, men också 

med övriga barn- och ungaenheter i kommunerna.  

 

• Ett ytterligare exempel på kommunövergripande samverkan är Ale och 

Stenungsund, som ska samarbeta runt ett Skolfamteam. 
 

Nytt från FoU, bild 21 – 28 

• Anna Melke informerar om tre nya FoU-rapporter samt lägesrapport 
runt ansökningar till FoU-projekt. 

• Lägesrapport runt SES – Samarbete efter skilsmässan.  
o Finns fortsatt intresse av att följa arbetet med SES? 

Kontaktperson behövs, som ersätter Anna i kontakterna med 
SES. 

o Inspel från nätverket: Intressant satsning, men kanske mer på 
förebyggande/folkhälsonivå, viktigt med främjande insatser – 
Kungälv ser god effekt av sitt Team service, SES bedöms vara 
dyrt. 

Stödcentrum hedersrelaterat våld, 29 – 33 

• Åsa informerar om Stödcentrum hedersrelaterat våld, som öppnar 

senare i höst i Göteborg. De flesta av regionens kommuner har skrivit 

samverkansavtal med stödcentrum. 

 

BRIS-mottagning i Göteborg, bild 33 

• Åsa informerar om att BRIS öppnat en stödmottagning för barn och 

unga i Göteborg. 
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Inbjudan att delta i forskningsstudie, bild 34–39 

• Birgitta Persdotter, forskare på Karlstad Universitet, medverkar i en 

internationell studie runt komplexa barnavårdsutredningar och 

användandet av utlåtanden från andra professioner. 

• 3-4 intervjupersoner, socialsekreterare eller 1:e socialsekreterare, 

eftersöks för 1-1,5 h samtal på Zoom. Anmäl intresse till 

asa.fritzson@goteborgsregionen.se. 

 

Yrkesresan – nationell och regional lägesrapport, bild 40–65 

• Save the date 30 nov, kl 13-15. SKR ger information om den nationella 

Yrkesresan till intresserade i kommunerna. 

• Arbetsledare och chefer är de första som kommer gå in i den nationella 

Yrkesresan Barn och unga under våren 2022. Sedan stegvis utrullning 

tom hösten 2023. Detta innebär att arbetsledare och chefer kommer 

hantera två system under denna tid – gamla Yrkesresan.se och det nya 

LMS:et för Yrkesresan.  

• Fysiska kurser på plats på GR from 1 oktober. 

 
 

Information 

Aktuellt från SKR, bild 66–82 

• SOU-utredning – En uppväxt fri från våld. 

Ta chansen att påverka utredningen genom att ge input på (alla eller 

någon av) frågorna på bild 69-71. Maila svar till 

asa.fritzson@goteborgsregionen.se, som sammanställer och skickar 

vidare.  

• Enkät från SKR runt socialtjänstens insatser skickas till kommunerna 1 

oktober.  

• Presentation runt Samsjuklighetsutredningen samt en presentation runt Hur 

har barn och ungdomar hälsa påverkats av pandemin skickas med i utskick. 

 

Aktuellt från Socialstyrelsen, bild 83 – 111 

• Ny kartläggning runt orosanmälningar kommer att göras. Omfattar 

helåret 2021. Enkät skickas till kommunerna i januari 2022. 

Möjlighet till input på kartläggningen, se bild 87. Maila 

asa.fritzson@goteborgsregionen.se. 

 

Omvärldsbevakning 

• Ny app från Maskrosbarn – Hur är det? 

• Solrosen erbjuder samtalsstöd online. 

mailto:asa.fritzson@goteborgsregionen.se
mailto:asa.fritzson@goteborgsregionen.se
mailto:asa.fritzson@goteborgsregionen.se
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Kommande kurser och konferenser, bild 115 – 122 
Tips om några kommande utbildningar. 
 

Gruppdiskussion 
Mötet avslutades med diskussioner i mindre grupper.  

Vad är viktigt för nätverket när vi startar om på plats igen? Arbetsformer? Teman? 

Sammanställning från grupperna: 

Arbetsformer: 

• Info om vad som händer i kommunerna (kanske inte varje gång)  

• Info-punkter kan tas snabbare, eller på separata digitala möten 

• Mingel är viktigt – att skapa relationer 

• Mer dialog och erfarenhetsutbyte 

• Viktigt med erfarenhetsutbyte med chefer i liknande uppdrag 

• Möjlighet att vara med på Teams även vid fysiska träffar 

 

Teman: 

• Nya socialtjänstlagen, gemensamma utmaningar 

• Ta vara på digitaliseringens utveckling, vad händer efter pandemin 

• Signs of Safety 

• Socialstyrelsen: brottsförebyggande arbete barn och unga  

• TSI, tidigt förebyggande insatser 

• Implementering 

• Ledarskap 

• Hur hantera grupper som inte är nöjda? 

 

Övriga frågor 
Alingsås planerar att införa en e-tjänst för orosanmälan. Finns det erfarenheter 

i andra kommuner? 

• Kungsbacka, Partille och Ale (just nu inaktiv) har e-tjänst för 

orosanmälan. 

• Utmaning: Ta emot anmälningar på tider när e-tjänsten inte bevakas. 

Risk att akuta skyddsbedömningar inte blir gjorda.  

 

En varaktig relation 
Delar av nätverket samt chefer och arbetsledare från Göteborg, inom 

familjehemsvården, samlades på förmiddagen för att ta del av en föredragning 

runt familjehemsutredningsmodellen En varaktig relation.  

 

 

 


