
 

 FoU-Socialtjänst Fyrbodal 
 

 

 

 

Nätverksledare – IFO (Individ- och 

familjeomsorg), 100 %, 2år 
 

Har du kunskap och erfarenhet från individ- och familjeomsorgen och tycker om att bygga 

och leda nätverk? Vi söker en medarbetare som kan fånga kommunernas behov och omsätta 

det i praktisk samverkan och kunskapsutveckling i våra ämnesspecifika kunskapsnätverk inom 

IFO-området. 

En av Fyrbodals kommunalförbunds viktigaste uppgifter är att vara en gemensam arena för 

kommunal samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling i kommunala frågor. Vår vision är att 

medverka i skapandet av ”det goda livet i Fyrbodal”. Tjänsten är placerad i 

kommunalförbundets organisation för Välfärdsutveckling. 

Arbetsuppgifter 

- Ge stöd till och utveckla befintliga IFO nätverk (bland annat nätverk för BBiC, 

försörjningsstöd, missbruk, EKB, familjehem, våld i nära relationer).  

- Vara kontaktperson till Socialstyrelsen och SKL i frågor som berör nätverken. 

- Lotsa kontakter mellan kommuner och till andra regioner och instanser. 

- Ta fram och utveckla kompetensförsörjningsplaner för respektive område. 

- Med hjälp av kommunalförbundets utbildningsavdelning och andra 

utbildningsanordnare erbjuda efterfrågade utbildningar. 

- Stämma av arbetet med IFO cheferna på FouRum IFO. 

 

Kvalifikationer 

Du har 

- Högskoleutbildning såsom socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner 

likvärdig. 

- Kunskap och erfarenhet av socialtjänstens individ och familjeomsorg. 

- Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete inom socialtjänsten.  

- Erfarenhet av självständigt arbete i projektform och med nätverk. 

- Körkort. 

Dina personliga egenskaper kommer att vara viktiga. 

 

Projektledning 

IFO-chefer eller motsvarande i FouRum IFO är ledningsgrupp för ditt arbete och kollegor på 

Fyrbodals kommunalförbund att ge praktiskt stöd. 



 

Projektet drivs av IFO-cheferna genom FoU-Socialtjänst Fyrbodal. 

 

Övrigt 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra 

medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. 

 

Om Fyrbodals kommunalförbund och FoU-Socialtjänst Fyrbodal 

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra 

Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta 

för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. I 

FoU-Socialtjänst Fyrbodal möts ledare inom socialtjänsten för gemensam kunskapsutveckling 

mot en mer evidensbaserad praktik. 

Ansökan 

Vi vill ha din ansökan senast den 2 december 2018 på e-post: kansli@fyrbodal.se 

Bifoga lönekrav.  

Anställningsform: två år – visstidsanställning, tjänsteköp från någon av kommunerna inom 

Fyrbodal är möjligt. 

 

Tillträde: snarast enligt överenskommelse 

Sysselsättningsgrad: 100 % 

Ort: Placering i Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla 

Kontakt: FoU-strateg Lis Palm tel. 0522-44 08 28, Titti Andersson tel. 0522-44 08 54. 

Facklig företrädare: För TCO Ann-Sofie Skälegård tel. 0522-44 08 51, för SACO Helen 

Helleborn tel. 0522-44 08 50. 

Sista ansökningsdag: 2018-12-02 
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