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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Annica Pannblom Bram, Ale 

Annika Frisk Spångberg, Ale 

Linda Hoffberg, Ale 

Anna Tell, Alingsås 

Kristina Ullvan, Alingsås 

Tina Karlsson, Alingsås (digitalt) 

Jessica Johansson, Härryda (digitalt) 

Linda Dalenius, Härryda (digitalt) 

Renate Rondolph, Kungsbacka (digitalt) 

Anette Bernhardt, Kungsbacka (digitalt) 

Maria Ogenhag, Kungälv 

Maria Gustafsson, Kungälv (digitalt) 

Svanhild Pehrson, Lerum (digitalt) 

Annika Hallberg, Lerum (digitalt) 

Anna-Carin Tonnvik, Lerum 

Anette Alexandersson, Lilla Edet (digitalt) 

Anneli Kumpula, Mölndal 

Louise Ideståhl, Mölndal 

Carin Walles, Mölndal 

Catarina Liljestrand, Mölndal 

Martin Löfås, Mölndal 

Susanne Wessman, Partille 

Katarina Stål, Partille 

Josefine Johansson, Stenungsund (digitalt) 

Barbro Carlhamre, Stenungsund 

Camilla Gunnarsson, Stenungsund 

Anja Hildorsson, Öckerö 

 

GÖTEBORGSREGIONEN 

Åsa Fritzson, Regional utvecklingsledare barn och unga 

Anna Melke, Forskare FoU i Väst 

 

Om nätverket, bild 4-20 

• Tider för vårens nätverk, kallelser är utskickade. Höstens tider kommer 

nästa vecka.  

• Nätverket har tidigare beslutat att mötet ska ske på plats, men med 

möjlighet till digitalt deltagande. Vi testar hybridmöte för första gången 

idag.  
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• Annica Pannblom Bram, Ale, deltar för första gången idag och 

välkomnas till nätverket. 

• Runda med lägesbeskrivning från respektive kommun.  

o Flera kommuner tar upp att det blivit svårare att rekrytera den 

senaste tiden. 

o MiniMaria kommer starta upp i de flesta av GR:s kommuner i 

samarbete med Regionhälsan.  

o Flera kommuner har eller kommer att påbörja implementering 

av Signs of Safety. 

• I powerpointpresentationen, bild 9– 20, återfinns medlemmarna i 

nätverket med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: 

mejla asa.fritzson@goteborgsregionen.se 

Nätverkets egna frågor, bild 21-34 

• Förslag från Åsa att skapa en Teamsgrupp för nätverket, bl.a. för 

uppladdning av mötesdokumentation. Nätverket är positiva till detta. 

• Nätverket har vid två tillfällen fått information om 

familjehemsutredningsmodellen ”En varaktig relation”. Partille 

kommer skicka två medarbetare på utbildning. Även Kungsbacka är 

intresserade av modellen. GR erbjuder idag utbildning i 

Kälvestensmodellen och skulle vid tillräckligt intresse även kunna 

samordna utbildning runt ”En varaktig relation”.  

• Rapport från arbetsgruppen runt jävs-frågan. Gruppen kommer inrikta 

arbetet på att undersöka mer runt kommunal avtalssamverkan, då 

detta sannolikt krävs för att en annan kommun ska kunna utföra 

myndighetsutövande uppgifter.  

• Nätverket är intresserade av att veta mer om Islandsmodellen och de är 

inbjudna att informera på nästa nätverk. 

• GR har blivit tilldelade statsbidrag runt psykisk hälsa – 

suicidprevention. Input önskas från kommunerna runt hur 

statsbidraget kan bli till nytta för dem.   

o Intresse av utbildningsinsatser i psykisk livräddning, både för 

medarbetare och för familjehem.   

o Hur kan socialtjänsten upptäcka, (risk)bedöma och ge stöd till 

barn och unga som är gärningsmän (ex mord på skola i 

Malmö). Samverkan med skolan i dessa situationer. 

• I samarbete med samordningen runt föräldrastödsprogrammet PYC 

(Parenting Young Children) erbjuds nätverket ett seminarium runt 

familjer där det är svårt att få igång en behandlingsprocess och där 

kognitiva nedsättningar kan vara en del av utmaningen. Nätverket är 

intresserade av frågan. Seminariet planeras till hösten. 

 

mailto:asa.fritzson@goteborgsregionen.se
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EU-projekt M4P, bild 29 

• Information har givits på tidigare nätverk om detta EU-projekt. Besked 

nu att projektansökan har fått avslag. Ev. kommer en kompletterande 

ansökan skickas in. 

FoU i Väst, Anna Melke och Jeanette Olsson, bild 30 

• Anna och Åsa rapporterar runt SES – samarbete efter skilsmässa. 

Senaste informationen är att titta på om en egen modell kan skapas. 

• Anna berättar den glädjande nyheten att Forte beviljat medel till 

forskning runt Signs of Safety. GR-kommuner har möjlighet att delta 

antingen som kommuner som arbetar enligt modellen eller som 

jämförelsekommuner.  

• Anna berättar om FoU:s roll att hjälpa kommunerna med kunskap. 

Anna ser gärna att kommuner ställer frågan till FoU om det finns 

områden som behöver belysas på olika sätt. Det kan handla om 

ärendetyper där det ”skaver”, där det saknas metoder eller arbetssätt.  

o Ett tema som kom upp på nätverket är familjehemsutredningar. 

Vad är det som gör en bra familjehemsutredning? 

Kriget i Ukraina, bild 31-34 

• GR deltar i olika samverkanssammanhang med SKR, Migrationsverket 

och Länsstyrelsen. GR kommer samla IFO-cheferna i ett morgonmöte 

varje torsdag from nästa vecka för erfarenhetsutbyte. 

• Mölndal är transitkommun och ger en lägesbild över mottagandet. Ett 

transitteam startades upp förra veckan och många ensamkommande 

barn har tagits emot, varav de flesta ännu inte har anvisats till kommun 

av Migrationsverket. För att underlätta effektiv handläggning ombeds 

kommunerna ge snabb återkoppling på begäran om uppgifter ur 

socialregistret och att det ska räcka med en muntlig begäran.  

• Regler för placering av ensamkommande barn utanför den egna 

kommunen förändrades 2018. Detta innebär att placerande kommun 

behöver skriva avtal med mottagande kommun om placeringen, med 

några undantag. Nätverket diskuterar vem som borde skriva dessa avtal 

och hur delegationen ligger. Var och en behöver undersöka i sin egen 

kommun, och frågan lyfts också till IFO-cheferna. Mer information 

samt mall för avtal finns hos SKR. Se länk i ppt. 

• Nätverket diskuterar avvägningar runt utredning av nätverksplacering 

och privatplacering, utifrån att barnens föräldrar i många fall inom kort 

är på väg till Sverige från Ukraina. 
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Erfarenhetsutbyte, bild 35-36 

Nätverket delar upp sig i mindre grupper för erfarenhetsutbyte: 

• Utredning 

• Utförare 

• Familjehem  

Yrkesresan – nationell och regional lägesrapport, bild 37-41 

• Save the date 2 juni, då det är kick-off för övergången till det nationella 

konceptet av Yrkesresan.  

• Arbetsledare och chefer samt medarbetare i Ny-steget kommer flyttas 

över till den nya lärplattformen i juni. Ev kommer komplettering av 

användaruppgifter behöva skickas ut. 

Nytt från Socialstyrelsen, bild 42-51 

• Sista datum för BBIC-utbildarutbildning i juni. Efter detta tillfälle 

pausar utbildningen under hösten, tills revideringen av BBIC blir klar.  

• Information ges om BBIC-revideringen, som förväntas vara klar i höst. 

BBIC Grund- och metodbok kan inte längre beställas, men kan laddas 

ner. Nya böcker trycks efter revidering. 

• Tips om stöddokument när barn vårdas enligt LVU och behöver 

läkarundersökning eller hälso- och sjukvårdsinsatser. 

• 4 maj ger GR och Socialstyrelsen tillsammans en kostnadsfri konferens 

runt barn som är långsiktigt placerade i familjehem. 

Nytt från SKR, bild 52-66 

• Bilder gås ej igenom på nätverksmötet. Men handlar om: 

o Lex Lilla Hjärtat 

o Hälsokort 

o Nya rekommendationer om ersättningar till familjehem är på 

gång, översyn gjord. 

o Sammanställning över de många utredningar och översyner 

som pågår nationellt med bäring på barn- och ungaområdet.  

o Kommande utbildningar som SKR ger.  

 

Antecknat av: 

Åsa Fritzson 

Regional utvecklingsledare Barn och unga, Regional projektledare Yrkesresan 

Göteborgsregionen 


