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Anteckningar från möte med 
Barnchefsnätverket, GR 

NÄRVARANDE FRÅN NÄTVERKET 

Anna Tell, Alingsås 

Anette Bernhardt, Kungsbacka 

Sofia Holz, Kungsbacka 

Maria Ogenhag, Kungälv 

Anna-Carin Tonnvik, Lerum 

Anette Alexandersson, Lilla Edet 

Martin Löfås, Mölndal 

Anna-Karin Eglén, Partille 

Johan Magnusson, Partille 

Katarina Stål, Partille 

Barbro Carlhamre, Stenungsund 

Camilla Gunnarsson, Stenungsund 

Josefine Johansson, Stenungsund 

Birgitta Harberg, Tjörn 

Anja Hildorsson, Öckerö 

GÖTEBORGSREGIONEN 

Åsa Fritzson, Regional utvecklingsledare barn och unga 

Anna Melke, Forskare FoU i Väst 

Anita Toth, Planeringsledare EU/Externfinanisering (Punkt runt EU-projekt)  

Jeanette Olsson, Forskare FoU i Väst (Punkt runt EU-projekt samt FoU i Väst) 

 

Om nätverket, bild 3-19 

• Tider för vårens nätverk, kallelser är utskickade. Diskussion runt 

mötesformen. Överenskoms att även fortsättningsvis i första hand ses 

på plats, men med möjlighet till digitalt deltagande. 

• Josefine Johansson, Stenungsund och Maria Ogenhag, Kungälv 

välkomnas till nätverket. 

• Runda med lägesbeskrivning från respektive kommun. 

• I powerpointpresentationen, bild 8– 19, återfinns medlemmarna i 

nätverket med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: 

mejla asa.fritzson@goteborgsregionen.se 

 

Nätverkets egna frågor, bild 20-30 

• Region Jönköping har bjudits in för erfarenhetsutbyte runt 

familjehemsutredningsmodellen ”En varaktig relation”. Kallelse 

mailto:asa.fritzson@goteborgsregionen.se
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kommer i Outlook, som kan vidarebefordras. Även 1:e 

socialsekreterare/metodhandledare välkomna. 

• Information runt processen runt kompetensutveckling för utförare. GR 

har fått uppdrag av IFO-cheferna att titta vidare på detta, i väntan på 

Yrkesresan. 

• Hälsoundersökningar placerade barn. Erfarenhetsutbyte hur väl detta 

fungerar, dels socialtjänstens begäran, dels hälso- och sjukvårdens 

genomförande. Många upplever det problematiskt att uppdraget ligger 

på vårdcentralerna, då kunskapen om placerade barn generellt och 

hälsoundersökningsuppdraget specifikt är väldigt varierande. Vanligt 

att hälsoundersökning samt läkarundersökning vid LVU blandas ihop.  

Få kommuner som upplever att de begär hälsoundersökningar i den 

utsträckning de borde, vilket stämmer överens med hur det ser ut i 

landet.  

SKR har följt kommunernas begäran om hälsoundersökningar via 

enkäter under några år och kommer skicka ut en ny enkät 2023, som 

avser 2022. För att underlätta ifyllandet av denna, kan det vara bra om 

kommunerna hittar sätt att följa begäran om hälsoundersökning 

systematiskt. 

På vardsamverkan.se finns samlat stödmaterial runt 

hälsoundersökningar. 

• Åsa har sammanställt och överlämnat synpunkter på samverkan med 

BUP till SKR Uppdrag psykisk hälsa. Sammanställning läggs med i 

utskick. Som ett resultat kommer SKR bjuda in till ett uppföljande 

seminarium med kommunerna. 

• Arbetsgrupp runt jäv och hur kommunerna kan använda varandra. 

Representanter utses: 

- Anja Hildorsson, Öckerö 

- Barbro Carlhamre, Stenungsund 

- Maria Ogenhag, Kungälv 

 

EU-projekt M4P, bild 26 

• Anita Toth och Jeanette Olsson berättar om ett erbjudande till 

kommunerna att delta i ett EU-projekt med syfte att hitta modeller för 

att stärka placerade barns inflytande över sin vård, som också är 

hållbara vid samhällskriser.  

• Besked på projektansökan kommer i januari-februari. Fortsatt 

diskussion på nästa nätverk, då deltagandet konkretiseras ytterligare. 

• PPT bifogas utskick. 
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FoU i Väst, Anna Melke och Jeanette Olsson, bild 27-28 

• Anna och Anna-Karin Eglén rapporterar runt SES – samarbete efter 

skilsmässa. 

• Anna rapporterar runt diskussioner med VGR och projektansökan runt 

skolfrånvara/NPF.  

• Anna och Jeanette har dialog med nätverket runt Signs of Safety och 

planerad forskning kring uppföljning av modellen. 

• Save the date: Seminarium Förälder på avstånd, 28 januari   

 

Yrkesresan – nationell och regional lägesrapport, bild 29-41 

• Påminnelse om SKR:s öppna forum runt Yrkesresan 30/11 kl 13-15. 

• Åsa behöver alla enheters namn, då dessa nu ska byggas i det nya 

LMS:ets organisationsträd. Utskick har gått ut ang detta. 

• Påminnelse om avbokningsregler, då det har ökat med sena 

avbokningar och ”no-shows”. 

• Fakturor för kurser kvartal 2-4 är snart på väg ut till kommunerna. 

 

Nytt från Socialstyrelsen, bild 42-95 

• Socialstyrelsen önskar input i många frågor. Bra om vi tar chansen att 

påverka framtida stödmaterials upplägg och innehåll. Kontaktuppgifter 

till Socialstyrelsen finns vid respektive fråga. 

• Under november släpps många stödmaterial runt våld och förtryck.  

• Nytt kunskapsstöd: Insatser för att motverka fortsatt normbrytande 

beteende och återfall i brott. Gäller barn 6-17 år. Socialstyrelsen 

rekommenderar fem sorters insatser för denna målgrupp. Tips om 

webbinarium 7 dec. 

• Socialstyrelsen erbjuder regionala konferenser runt stabilitet för 

långsiktigt placerade barn och GR har anmält intresse. Lokala exempel 

eftersöks. 

 

Nytt från SKR, bild 96-108 

• Information om att regeringen tillsatt två nya utredningar. Dela runt 

vårdnadsöverflytt, adoption och umgänge. Dels en större utredning 

runt Barn och unga i samhällets vård.  

• Tips om att anmäla sig till Samarbetsforum på SKR för frågor runt den 

sociala barn och ungdomsvården. 

• PPT bifogas runt SKR:s arbete i frågor runt våld. 
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Erfarenhetsutbyte 

Nätverket delar upp sig i mindre grupper för erfarenhetsutbyte: 

- Utredning 

- Utförare 

- Familjehem  

- Familjerätt 

 

Antecknat av: 

Åsa Fritzson 

Regional utvecklingsledare Barn och unga, Regional projektledare Yrkesresan 

Göteborgsregionen 


