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Anteckningar från möte med
Barnchefsnätverket
Närvarande

Ingen närvaro dokumenterades då det inte var ett ordinarie nätverksmöte, utan ett
extrainsatt informationsmöte.

1. Informationspunkter

Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare barn och unga,
Göteborgsregionen, informerade om nedan:

Korta informationspunkter, bild 3 – 19
•
•
•
•
•

•
•
•

Utredning om vård i familjehem, HVB och SIS
Tre nya propositioner överlämnade till riksdagen
Om våld
Socialstyrelsens lägesrapport IFO publicerad, sammanfattning av
resultat som rör BoU i ppt.
Påminnelse om statsbidrag som rör subventioner av
familjehemsplaceringar.
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/subventioner-avfamiljehemsplaceringar/
Nya blanketter för handräckning
Nationella minoriteter: nytt tema på Kunskapsguiden och kampanjen
jagärrom.se
Nya rapporter från BRIS och BO om hur barn påverkats av pandemin.
Indikationer på att inflödet kan komma att öka i kommunerna. Detta
bekräftas av nätverket, flera uppger att de framförallt ser fler allvarliga
anmälningar bland de inkomna, fler leder till utredning och till insats.
Många anmälningar rör våld.

Kommande kurser och konferenser, bild 19 – 28
•

•

Ny kurs om att processa vårdnadsöverflyttningar för arbetsledare och
chefer tillgänglig inom Yrkesresan. Pilotomgång 9 juni, leds av Emma
Björneke och Johan Edling, stadsjurister Göteborg. Anmälan via sajten
eller via mejl till yrkesresan@goteborgsregionen.se.
Tips om utbildningar i vår via Socialstyrelsen och SKR, se ppt.
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2. Nätverkets egna frågor
Läget i kommunerna

Fråga till nätverket om vad som är mest aktuellt i kommunerna nu. Svaren
utgör underlag för Cristina i diskussion med SKR i maj. Nedanstående
framkom i chatten (vissa svar är nedkortade eller sammanslagna).
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hur vi ska möta det ökade antalet anmälningar och insatser som behöver göras.
Det ökade våldet. Skolfrånvaron.
Barns delaktighet i pandemitider, intern samverkan mellan enheterna, bibehålla kvalitet
trots ökad arbetsbelastning och inflöde
Ökat inflöde och hårt tryck på socialtjänsten och snart ett ökat ansvar att arbeta
förebyggande, en utmaning för många av oss. Barns delaktighet och samverkan.
Hur ska vi med begränsade resurser möta ökat inflöde och behov parallellt med ökade
krav på kvalitet, rättssäkerhet etc
Fortsatt arbete med att få ned mängden dokumentation.
Våld mot barn, hög skolfrånvaro och utmaningen att ha resurser till att utveckla
förebyggande och lättillgängliga insatser (ny socialtjänstlag) samtidigt som behovet av
biståndsbedömda insatser är högt.
Hitta bra former för att arbeta med barnmisshandel när föräldrarna inte delar
socialtjänstens bild/bagatelliserar.
Det ökade våldet. Behovet och snart kravet på mer förebyggande preventiva insatser, hur
vi genom samverkan får våra resurser att räcka.
Att få stabilitet i personalgruppen då det är högt inflöde och många hemma med
anledning av pandemin.
Att sätta strukturerna och ramarna för ny organisation: "Familjerätt i samverkan Mölndal,
Härryda och Partille"
Att få resurserna att räcka till alla olika behov; akuta insatser, omfattande insatser,
förebyggande/service osv
Familjers delaktighet i sina egna processer, samverkan internt och externt, att arbeta för
planering och framförhållning så vi ligger rätt i processerna och inte behöver arbeta mer
akut än nödvändigt.
Att ha tillräckligt med erfaren personal i och allt fler andel komplexa och tyngre ärenden
Digitalisering, svårighet att få det sociala arbetet att funka i mallar för chattfunktion.
Möta volymökning som är med det antal behandlare vi har och samtidigt genomföra och
erbjuda service, (service blir naggat på hela tiden)
Hur vi ska lyckas med de barn som inte kommer till skola, vi har bra samarbete med skola,
ändå svårt och angeläget!
Högt trygg på socialtjänsten, pengarna ska räcka till mycket.

Projekt om skolfrånvaro, bild 29 – 33
Anna Melke, forskare på FoU i Väst/GR, berättar om möjligt projekt om
skolfrånvaro. Flera uttrycker intresse för att delta, Anna går vidare med frågan i
intern arbetsgrupp på GR.

Nätverkets möten, bild 35
Kommande möten i nätverket, inbjudan skickas direkt till er kalender. Tacka
gärna ja eller nej och välj ”skicka svar”. Tider för hösten inom kort.
• 28 maj, 13 – 15, via Teams
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