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Anteckningar Barnchefsnätverket GR, 
2022-10-28 

NÄRVARANDE 

Annika Pannblom Bram, Alingsås (digitalt) 

Camilla Björkman, Alingsås (digitalt) 

Kristina Ullvan, Alingsås 

Liselotte Dedon, Alingsås (digitalt) 

Renate Rondolph, Kungsbacka (digitalt) 

Anette Bernhardt, Kungsbacka (digitalt) 

Sofia Holz, Kungsbacka (digitalt) 

Anna Johannesson, Kungälv (digitalt) 

Svanhild Pehrson, Lerum  

Anna-Carin Tonnvik, Lerum 

Anette Alexandersson, Lilla Edet (digitalt) 

Martin Löfås, Mölndal 

Susanne Wessman, Partille 

Katarina Stål, Partille 

Anna-Karin Eglén, Partille   

Josefine Johansson, Stenungsund (digitalt) 

Camilla Gunnarsson, Stenungsund (digitalt) 

Anja Hildorsson, Öckerö 

GÖTEBORGSREGIONEN 

Åsa Fritzson, Regional utvecklingsledare barn och unga 

Anna Melke, Forskare FoU i Väst 

GÄSTER 

Gun Olsson, processledare för Plattform Barn och unga, Göteborgs Stad 

Cecilia Axelsson, planeringsledare Göteborgsregionen 

Om nätverket, bild 4-23 

• Kort presentationsrunda 

• Vårens mötestider gås igenom. Marsmötet förlängs för workshop runt 

nätverkets syfte och nytta. En översyn som görs av alla GR:s nätverk. 

• Påminnelse om nätverkets Teamsgrupp och att gemensamma 

dokument ladas upp där. 

• I powerpointpresentationen, bild 12-23, återfinns medlemmarna i 

nätverket med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: 

mejla asa.fritzson@goteborgsregionen.se 
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Tjänstemätning, Gun Olsson, Göteborgs Stad, bild 24-42 

• Gun Olsson går igenom modellen för Tjänstemätning i Göteborgs Stad: 

bakgrund, hur modellen utvecklats, hur man gör praktiskt samt 

erfarenheter/resultat.  

• Flera GR-kommuner använder sig av modellen, men några har saknat 

den senaste versionen. Gun bjuder in GR-användarna till att delta i 

kommande revideringsarbete och nätverk för modellen.  

• Dialog med Gun runt det praktiska genomförandet av 

Tjänstemätningen. 

• Manualen för tjänstemätning delas ut till mötesdeltagarna i rummet 

samt laddas upp i nätverkets Teamsgrupp. 

Förälder på avstånd - Metodmaterial och fortsatt arbete, bild 43 

• Anna Melke berättar om resultat från projektet Förälder på avstånd och 

visar projektets webbplats: Förälder på avstånd | Göteborgsregionen 

(GR) (goteborgsregionen.se) 

• Ett metodmaterial är framtaget och delas ut till mötesdeltagarna i 

rummet samt laddas upp i nätverkets Teamsgrupp. Materialet finns 

också på GR-webben. 

• Anna lämnar ett erbjudande från GR att skapa ett 

utbildnings/workshopkoncept för kommuner som inte varit med i 

projektet, men önskar göra ett förbättringsarbete runt målgruppen 

Förälder på avstånd. Flera kommuner uttrycker intresse för detta. 

Kortare frågor och information, bild 44-48 

• Rapport från jävs-arbetsgruppen. IFO-cheferna har givit ett fortsatt 

uppdrag att skapa en rutin för jävsamarbete, i första hand fokus på 

bedömningsstöd för jäv. Cecilia och Åsa påbörjar arbetet och 

sammankallar arbetsgrupp i nästa skede. 

• Information om inbjudet besök på kommande nätverk – Frivården 

berättar om ungdomsövervakning. 

Information om den statliga utredningen Barn och unga i samhällets 

vård, bild 49-57 

• Åsa informerar om utredningens uppdrag och resultat hittills. Mer info 

om utredningen kan hittas via länkar i mötets ppt. 

• Representanter från GR (inkl Åsa och Anna) kommer träffa den statliga 

utredningen 7 nov för att ge input till utredningen frågor. Kommunerna 

ges möjlighet till inspel genom gruppdiskussioner under nätverket.  

 

 

 

https://goteborgsregionen.se/projekt/2018-10-01-foralder-pa-avstand
https://goteborgsregionen.se/projekt/2018-10-01-foralder-pa-avstand
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Gemensamt utförarregister, Cecilia Axelsson, bild 58-73 

• Cecilia berättar om arbetet med ett gemensamt utförarregister för köpt 

vård och boende inom IFO och Funktionsstöd.  

• Projektledare påbörjar uppdrag i november. Viktigt att kommunerna 

utser kontaktpersoner till arbetsgruppen, som kan verka för att 

kravställan på systemet motsvarar kommunernas behov. 

Kompetensutveckling, bild 74-85 

• Nyheter från Yrkesresan Barn och unga. Två nya kommuner med i 

Region Väst-samarbetet: Åmål och Gotland. Nationella kurser på Ny-

stege börjar bli klara och kommer snart gå att anmäla sig till. 

• För utförare inom öppenvården pågår upphandling av fyra 

metodutbildningar, anbud kommer bedömas 31 okt. Utbildningarna 

kan sedan börja ges under 2023.  

• Information om kurser i GR:s öppna utbud som riktar sig mot Barn- 

och ungaområdet och den webbplats som samlar information om detta. 

• Regionens BBIC-utbildare kommer samlas 18 nov för en 

fördjupningsdag runt riskbedömningar i utredningsarbetet.  

 

Antecknat av: 

Åsa Fritzson 

Regional utvecklingsledare Barn och unga, Regional projektledare Yrkesresan 

Göteborgsregionen 


