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IFO-chefsnätverket 

Möte 2021-01-29, kl.08.30-12.00 

Plats: Digitalt möte genom Teams 

Anteckningar 
 

Närvarande: 

Eva Påhlman, Kungälv 

Maria Ebuske; Lerum 

Pernilla Sundemar, Lilla Edet 

Irene Jansson, Mölndal 

Jessica Svanström, Partille 

Robert Rydquist, Stenungsund 

Angelica Francisca, Öckerö 

Irene Blomqvist, Ale 

Alexis Ljungkvist, Göteborg 

Jörgen Larzon, Göteborg 

Susanne Grabe, Härryda 

 

Anslöt efter rundan: 

Anne Forssell, Alingsås 

Ann Törnqvist, Kungsbacka  

Monica Fundin, Kungälv 

 

Cecilia Axelsson, GR 

Nicholas Singleton, GR 

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR 

 

Inbjudna gäster: 

Martina Kristoffersson, Lerum 

Marie Gilbert, Göteborg 

Cristina Dahlberg, GR 

Anna Haglund, GR 

Lena Mogren, GR 

Åsa Nilsson, FoU i Väst/GR 

Jeanette Olsson, FoU i Väst/GR 

Mötet inleds 

Välkomna till årets första nätverksmöte. 

Rundan - presentation samt kort reflektion om nyckeltal och uppföljning, 

vad finns för behov?  

Nya nätverksrepresentater hälsas välkomna! Under rundan framkommer 

följande nyckeltal som intressanta för jämförelse med andra kommuner. 

 

IFO-chefsnätverket och FoU i Väst/GR 

Lisbeth Lindahl hälsas välkommen till nätverket. Lisbeth har arbetat på FoU i 

Väst/GR sedan 18 år och några av hennes pågående uppdrag handlar om 

samsjuklighet samt utökade hembesök (Rinkebymodellen). 
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Syftet med FoUs medverkan i nätverket är att stärka kopplingen mellan FoU 

och nätverken för att på bästa vis utveckla kunskapsutveckling som är relevant 

och aktuell för kommunerna. 

 

Yrkesresan 

Martina Kristoffersson, Lerum, Marie Gilbert, Göteborg, Cristina Dahlberg, 

Nicholas Singleton. (Bilder bifogas) 

Information om Yrkesresan för utförare. Rapport utskickad tidigare. 

Martina och Marie presenterar rapporten och förslag om en struktur för 

regional introduktion och kompetensutveckling för utförare BoU.  

Nätverket beslutar att godkänna förslag till beslut. 

 

Cristina och Nicholas informerar om nuläge i pågående Yrkesresa, regionalt 

och nationellt. Sista dag att svara på SKRs erbjudande är 15 feb. Obs att alla 

kommuner behöver svara, även om man är med idag. Finns frågor, kontakta 

Nicholas eller Cristina. 

Forskningsansökan. Signs of safety.  

Jeanette Olsson, FoU i Väst/GR, informerar om ansökan till Forte för att 

utvärdera Signs of safety. Det finns ett stort intresse i flera kommuner att följa 

upp hur det går för familjerna. En första inventering är genomförd i de 

kommuner och stadsdelar som idag arbetar med metoden. Frågeställningar 

som kommit upp är ”Gör det någon nytta för familjerna”? ”Använder vi de 

befintliga nätverken runt barnen tillräckligt”? ”Förhållningssättet – går det att 

mäta”? 

Jeanette söker även kontrollkommuner, där man inte arbetar med Signs of 

Safety, men är nöjd med sitt nuvarande arbetssätt. Finns intresse att medverka 

i studien? Kontakta Jeanette.olsson@goteborgsregionen.se så snart som 

möjligt. Ansökan ska vara inne 9 feb 

Korta avstämningar 

• Mötesplats IFO, utvärdering av digital mötesplats 2020 beslut om 
genomförande HT 2021. 

Bekvämt att gå digitalt. Möjligt att gå efteråt. Missar den viktiga kontakten 

att träffas på plats. Positivt att fler kan delta. Ett bra alternativ. 

Mötesplats IFO 2021 - Beslut att Nicholas skickar ut underlag till 

kommunerna med förutsättningar och deltagande i planeringsgrupp. 

 

• VU nätverket 

21 deltagare (12 kommuner) anmälda till nätverket som startar 12 mars, 

övriga datum är 28 maj, 10 september, 19 november Tid: kl.8:30 -12:00 

samtliga dagar. 

Vid frågor om nätverket kontakta: Cornelia Björk, 

cornelia.bjork@goteborgsregionen.se 

Susanne Grabe representerar IFO-cheferna i beredningsgruppen. 

mailto:Jeanette.olsson@goteborgsregionen.se
mailto:cornelia.bjork@goteborgsregionen.se
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• Beredningsgrupp IFO-chefsnätverket 2021 

Jessica Svanström deltar. 

Vakant plats att fylla. Gärna Göteborg. Alexis och Jörgen tar med frågan 

och återkopplar till Cecilia. 

 

• Beredningsgrupp kompetens och stabilitet 

Iréne Jansson och Monica Fundin representerar nätverket. Marie 

Christiansson och Britta Timan lämnat. Finns två vakanser. 

Anmäl intresse till Nicholas 

 

• Fråga kring generella medgivanden familjehem  

Hur hanterar vi det? Cecilia tar med frågan och bjuder in expert till 

nästkommande möte.   

 

Uppföljning av påverkan av Covid -19, ekonomiskt bistånd 

Åsa Nilsson FoU i Väst/GR ger en rapport från arbetet. 

Material utskickat tidigare.  

Kort genomgång av sammanställt material och data.  

Analysträff 10 feb för att fördjupa diskussion och analys av materialet. Anmäl 

via e-post till Cecilia Axelsson. 

Reflektioner: 

Bra sammanställning, svårt att leverera relevant data. Mycket merarbete, är 

det värt det? Fortsätta arbeta med denna uppföljning utifrån ett större 

perspektiv än Covid, tex orsakstal utifrån konjunktur och arbetslöshet. 

Gemensamt arbete är givande i dessa frågor. 

Återkoppling från analysträff på nästa nätverksmöte för att ta ett beslut om 

fortsättning. 

Kan vi dela materialet till SKR? Nätverket svarar ok. Om inte, svara Cecilia 

senast 8 februari. 

 

Uppföljande dialog efter temamöte 4 december 

Åsa Nilsson FoU i Väst/GR  

Finns det nytta och behov av att utveckla arbetet med nyckeltal och regionala 

jämförelser? (se rundan) 

Effekter och uppföljning efter covid på olika områden. 

Psykisk hälsa och mående. 

Orosanmälningar? Nätverk kring familjer tunnas ut, missbruk och våld ökar. 

Den kommande LUPP-enkäten har en fråga om påverkan Covid. 

 

Fråga från samsjuklighetsutredningen, utskickad tidigare. De önskar kontakt 

med socialsekreterare för en telefonintervju. (se bild i PPT). Kontakta Maria 

Branting på utredningen. 

 

Nära Vård – spaning på hur det påverkar IFO (bilder bifogas) 
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Anna Haglund och Lena Mogren, GR  

Gemensamt arbete på GR, uppdrag från Socialcheferna.  

Anna och Lena presenterar arbetet. I presentationen finns en bild med många 

matnyttiga länkar till information. 

Spaning - vad kommer omställningen mot Nära vård att innebära för IFO-

verksamheterna? Lätt att tänka vård och omsorg, men många grupper inom 

IFO är berörda. Viktigt att ha med det. 

Fråga: finns möjlighet att få denna presentation på lokala Nosamgrupper?  

Svar: Pågår just nu planering för nästa steg, bla arenor för dialog och 

diskussion för att förankra. Anna återkommer i frågan. 

    

Pågående revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Arbetet pågår enligt plan. I underavtalet samverkan kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk pågår även dialog kring 

punkt 3:5 delat kostnadsansvar vid placering. Vid kommunernas upphandling 

av HVB-hem kan en väg vara att särskilja de sociala insatserna och de 

sjukvårdande insatserna. Detta skulle innebära att upphandlingen från 

kommunen rör de sociala insatserna. SIPen blir här av stor betydelse för att 

säkra att vård och stödinsatser erbjuds parallellt och på ett tryggt och säkert 

sätt.  

IFO-chefsnätverket, årsplanering och prioritering av frågor för 2021 

Gruppdiskussion utifrån nedan temaområden för nätverket. Förslag på ämnen 

för fördjupning är antecknade i kursiv stil.  

 

Temaområden för IFO-chefsnätverket 

 

 

 

 
 
Antecknat av Nicholas och Cecilia 

Systematisk uppföljning

Digitalisering

Ekonomiskt 
bistånd 
 
Följa upp detta, 
bla koppling till 
Arbetslöshet 

 
 

Barn och unga 
 
Effekter av Covid 

Förebyggande 

Långsiktiga 

perspektiv 

Nya SoL – Tema 

GBGs arbete med en 

studie 

Missbruk och 
samsjuklighet 
 

 

Bemanning, 
kompetens och 
stabilitet 
 
Yrkesresan 
Beredningsgrupp för 
kompetens och 
stabilitet inom sociala 
barn och 
ungdomsvården. 
GBGs arbete med en 
studie 

Boendefrågor 
 

 


