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Anteckningar 
 

Närvarande: 

Iréne Blomqvist, Ale  

Jessica Svanström, Alingsås  

Alexis Ljungkvist, Göteborgs Stad 

Jörgen Larzon, Göteborgs Stad 

Helene Holmström, Göteborgs Stad 

Ann Törnqvist, Kungsbacka 

Peter Almgren, Kungälv 

Ulrika Söderlund, Lerum (ersätter Maria Enbuske) 

Pernilla Sundemar, Lilla Edet 

Irene Jansson, Mölndals Stad 

Ulf Tolf, Stenungsund 

Clarie Engström, Tjörn 

 

Göteborgsregionen: 

Cecilia Axelsson  

Nicholas Singleton 

Anita Toth 

Lotta Sjöstedt, praktikant GU 

 

Gäster: 

Marta Nannskog, SKR 

Tomas Bokström, RISE 

1. Rundan  

Laget runt kring aktuella frågor.  

2. Nya socialtjänstlagen.  

Marta Nannskog SKR gästar nätverket om vilka insatser som kan vara icke 

biståndsbedömda samt dialog kring hur arbetet med tidiga och förebyggande 

insatser kan utvecklas.  

3. Korta avstämningar  

• Yrkesresan, regional och nationell, Åsa Fritzson och Nicholas 

Singleton informerar. Förslag på hantering av utförare från 

beredningsgruppen Kompetens och stabilitet. Se bilder, varje 

kommun svarar ja eller nej på separat mail.  

Beslut: Nätverket beslutar att använda eventuellt överskott från 

projekt Kompetens och stabilitet till att delfinansiera detta arbete. 
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• Mötesplats Ek bistånd 1 dec. Påminnelse om att anmäla sig, öppen 

några dagar till.  

 

• VU-nätverket – beslut om 2022. Förslag att erbjuda deltagare 

möjlighet att delta 2022 skickas ut denna eftermiddag. De uppmanas 

att stämma av på hemmaplan innan. Finns det nya som vill anmäla 

sig? Se bifogad inbjudan.  

 

Beslut: Peter Almgren, Kungälv ersätter Susanne Grabe i 

beredningsgruppen 2022. 

 

• Nätverk inom missbruk, fråga från förra mötet. GR har inte personal 

att leda nätverket, men om det finns intresse av att det ändå ligger på 

GR kan vi göra ett tjänsteköp från en kommun på en person som 

håller i det. Kommer att finnas en kontaktperson på GR som hjälper 

till med bokning av lokal etc. Bra med koppling till IFO-

chefsnätverket, 1-2 utsedda kontaktpersoner för rapportering etc? 

Möjligt att på sikt kan en forskare från FoU i Väst och en 

utbildningsledare vid något tillfälle då och då komma in och prata 

utbildnings och utvecklingsbehov?  

 

Beslut: Frågan tas med hem och vi diskuterar olika upplägg. Tex 

erfarenheter från Mötesplats Ek bistånd. Fokusträffar en gång per 

termin istället för nätverk? 

 

4. Mötesplats IFO.  

Utvärdering utskickad till alla som deltog. Hittills många spontana hejarop. 

Mötesplats IFO fyller 20 år 2022, vill nätverket att vi planerar för den? 

Dokumentation från årets mötesplats hittar du på Mötesplats IFO 2021 | 

Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) 

Beslut: Nätverket beslutar att använda eventuellt överskott från 2021 till 2022. 

 

5. Information om ansökan om projektmedel, ESF inom barn och 

ungaområdet.  

Anita Toth, planeringsledare med fokus på externfinansiering, GR. Bilder bifogas 

Möjlighet att delta i ett partnerprojekt på europeisk nivå kring placerade barns 

delaktighet och effekter av pandemin. Erfarenhetsutbyte, test och utvärdera 

modeller. Ansökan redan inskickad, vi avvaktar svar. Anita presenterar upplägg, 

tidplan och förutsättningar.  

Frågan om medverkan kommer ställas till varje kommun separat per e-post i det 

fall ansökan beviljas. Jeanette Olsson, FoU i Väst är ansvarig forskare på GR. 

 

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/motesplatsifo2021.5.61ae4c9917ce9a92048fa82.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/motesplatsifo2021.5.61ae4c9917ce9a92048fa82.html
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6. IPS.  

Tomas Bokström, RISE inbjuden för att berätta om förstudier utifrån IPS och 

sociala utfallskontrakt, där samordningsförbundet i Göteborg har varit delaktiga.  

Läs mer här: http://socialimpactcenter.se/service/case-individual-placement-

and-support-och-sociala-utfallskontrakt/ 

Dialog i nätverket kring hur stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden 

kan stärkas.  

 

GR erbjuder utbildningar i metoderna IPS, SE och FIT. Både i det öppna utbudet 

och som uppdrag. Ansvarig utbildningsledare är Karin Westberg, 

karin.westberg@goteborgsregionen.se  

 

Läs mer om tidigare projekt GRAF där bla IPS provades. GRAF-projektet: stöd till 

dem långt från arbetsmarknaden | Göteborgsregionen (GR) 

(goteborgsregionen.se)  

 

7. Nästa möte och nästa år 

• Fortsatt fokus på nya SoL – brett forum 

• Samsjuklighetsutredningen 

• Våld i nära (centrum för hedersrelaterat våld respektive rapport från den 

grupp socialchefer som arbetar med våldsfrågan tillsammans med Lst)  

 

 

Antecknat av Nicholas Singleton och Cecilia Axelsson 

 

 

 

Temaområden för IFO-chefsnätverket 

 

 

 
Ekonomiskt 
bistånd 
 
 

Barn och unga 
 
 

Missbruk och 
samsjuklighet 
 

 

Bemanning, 
kompetens och 
stabilitet 
 
  

Boendefrågor 
 

 

 

 

 
 
 

Systematisk uppföljning

Digitalisering

http://socialimpactcenter.se/service/case-individual-placement-and-support-och-sociala-utfallskontrakt/
http://socialimpactcenter.se/service/case-individual-placement-and-support-och-sociala-utfallskontrakt/
mailto:karin.westberg@goteborgsregionen.se
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/grafprojektetstodtilldemlangtfranarbetsmarknaden.5.2c9665f617704cb69f311fbe.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/grafprojektetstodtilldemlangtfranarbetsmarknaden.5.2c9665f617704cb69f311fbe.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/grafprojektetstodtilldemlangtfranarbetsmarknaden.5.2c9665f617704cb69f311fbe.html

