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Utvecklingsledare –IBIC
Individens behov i centrum (IBIC) är en metod som är behovsinriktad med en strukturerad
dokumentation för handläggning och utförandet av stöd- och omsorgsinsatser. Det innebär
en mer likvärdig handläggning, ett gemensamt språk för dokumentation samt ett utökat
samarbete över professionsgränserna för att kvalitetssäkra de olika delarna i processen.
IBIC är framtaget av Socialstyrelsen (SOSFS 2014:5) och något som samtliga kommuner i
Fyrbodal arbetar med att införa. Kommunerna har kommit olika långt med införandet.
En gemensam utvecklingsledare för att stödja införandet har varit anställd på deltid på ett
tvåårs uppdrag. Nu söker kommunalförbundet en ersättare på 20–25 % som under två års
tid skall fortsätta att leda detta utvecklingsarbete.
Arbetsuppgifter
Du kommer att
- Vara stöd för nätverket inom IBIC
- Vara kontaktperson till Socialstyrelsen
- Kunna lotsa kontakter mellan kommuner och till andra regioner och instanser
- Skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte
- Ha kontakt med regionala och nationella utvecklingsledare inom IBIC
- Ge stöd till de som representerar både biståndsbedömning och verkställighet
- Med hjälp av kommunalförbundets utbildningsavdelning erbjuda efterfrågade
utbildningar från t ex Socialstyrelsen med flera.
- Ta fram en handbok för införandet, där man kan läsa om olika delar som införande,
verktyg, inspiration och checklistor. Den ligger för tillfället i dropbox och där kan
också olika dokument finnas.
Kvalifikationer
Du har
- tjänst i någon av kommunerna i Fyrbodal
- är väl känd med IBIC
- relevant högskoleutbildning
- erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete inom socialtjänsten
- kunskaper om relevant lagstiftning, författningar och föreskrifter
- tycker om att arbeta självständigt i projektform

Projektledning
FoU-Socialtjänst kommer att ge praktiskt stöd och vara kontaktperson till socialchefer och
andra chefsnätverk.
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 mars, 2018 på e-post: kansliet@fyrbodal.se
Bifoga lönekrav.
Anställningsform: Projekt, två år enl. ök. Tjänsteköp hos nuvarande arbetsgivare.
Tillträde: snarast enligt överenskommelse, gärna redan den 1 maj
Sysselsättningsgrad: 20–25 %
Kontakt: FoU-strateg Lis Palm tel. 0522- 44 08 28, Avdelning Välfärd, teamledare Titti
Andersson tel. 0522-44 08 54.
Facklig företrädare: Ann-Sofie Skälegård tel. 0522-440851, Helen Helleborn tfn 0522-440850
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