Namn på politisk grupp
Protokoll 2019-02-08
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll
NÄRVARANDE
Ledamöter
Maria Brauer (S), Öckerö
Alexis Tranmarker (SD), Ale
Otto Stryhn (SD), Alingsås
Håkan Eriksson (KD), Härryda
Anders Holmensköld (M), Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP), Lerum
Merjem Maslo (M), Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C), Stenungsund

Sekreterare
Linda Karlsson, Göteborgsregionen
Övriga
Lena Holmlund, avdelningschef, Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE
Ledamöter
Eva Carlsson (S), Partille, ordförande
Ulrika Landergren (L), Kungsbacka, vice ordförande
Annette Fransson (S), Lilla Edet
Mats Pilhem (V), Göteborg
Bengt Jildmalm (D), Göteborg
Jonas Attenius (S), Göteborgs
Tuula Visala Karlsson (V), Tjörn

§ 1. Sammanträdet öppnas
Då styrgruppens ordförande och vice ordförande har förhinder att delta inleds
mötet med val av tillfällig ordförande för mötet. Styrgruppen väljer Maria Brauer
till ordförande för mötet. Maria Brauer förklarar därefter mötet öppet.

§2. Val av justerare
Mötet väljer Anders Holmensköld, att tillsammans med ordförande, justera
protokollet.
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§3. Godkännande av förslag till dagordning
Styrgruppen beslutar att byta plats på § 5 ”centrala utmaningar för styrgruppen för
arbetsmarknad inom de tre verksamhetsområdena HR, Arbetsmarknad,
Integration” och § 6 ”Information om Göteborgsregionen”. Med den ändringen
godkänns förslaget till dagordning.

§4. Välkommen till styrgruppen för arbetsmarknad
Styrgruppens medlemmar presenterar sig för varandra och delar förväntningar på
uppdraget samt vilka frågor som ses som angelägna att driva inom samverkan i
Göteborgsregionen. Exempel på angelägna frågor som nämns är
kompetensförsörjning, flyttmönster bland anställda i kommunerna, boende för
nyanlända, insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden,
yrkeshögskola, samverkan med näringslivet och integration. Styrgruppen uttrycker
även vikten av verkstad i samarbetet och förankring i hemkommunen.
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

§ 5 Information om Göteborgsregionen, bilaga
Lena Holmlund, avdelningschef avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd
vid Göteborgsregionen, ger information om hur arbetet på Göteborgsregionen och
avdelningen är organiserat. Utgångspunkten är förbundsordningen och
verksamhetsinriktningen. Kärnan i arbetet är styrgrupperna och nätverken.
Styrgruppen för arbetsmarknad är en av fyra styrgrupper och utgör
beredningsgrupp till förbundsstyrelsen. Kommunernas behov och önskemål styr
Göteborgsregionens verksamhet, det som görs ska innebära ett mervärde för
kommunerna.
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

§ 6 Centrala utmaningar för styrgruppen för arbetsmarknad inom de
tre verksamhetsområdena HR, arbetsmarknad, integration, bilaga
Linda Karlsson, planeringsledare Göteborgsregionen, informerar om centrala frågor inom de
tre verksamhetsområden som styrgruppen ansvarar för. Centrala utmaningar för respektive
område, vad som har varit i fokus under föregående mandatperiod samt hur frågorna
organiseras i kommunerna och inom Göteborgsregionen.
Kompetensförsörjning har varit och kommer fortsatt vara en stor utmaning. Inom
Göteborgsregionen har flyttmönster bland medarbetare kartlagts. Det pågår även ett arbete
för att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda,
genom det ESF-finansierade projektet ”Hälsogreppet”. Personalchefsnätverket träffas

Justeras:

2 (4)

Namn på politisk grupp
Protokoll 2019-02-08
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

regelbundet och arbetar med gemensamma frågor, såsom employer branding, gemensamma
avgångsenkäter, nyckeltal personalhälsa och personalförmåner. De utgör även styrgrupp för
Hälsogreppet.
Integration och nyanländas etablering har varit stora frågor under föregående
mandatperioden, området har präglats av snabba förändringar. Antalet asylsökande har
varierat, en bosättningslag införts och asylregler förändrats. Göteborgsregionens kommuner
har ett samverkansavtal kring en gemensam regional samhällsorientering där alla nyanlända
ges information om Sverige på sitt modersmål. Samhällsorienteringen utförs av Göteborgs
Stad. Under 2018 fick cirka 1 900 deltagare samhällsorientering, 234 kurser på 14 olika språk
genomfördes. Boende för nyanlända är fortsatt en utmaning. Även insatser efter
etableringsperiodens slut, inte minst för de som har kort utbildningsbakgrund. Det är några
av frågorna som nätverket för mottagande och integration följer.
Inom arbetsmarknadsområdet är samverkan med Arbetsförmedlingen central. Under
föregående mandatperiod gjorde styrgruppen via förbundsstyrelsen ett gemensamt inspel till
arbetsmarknadsutredningen som nu har presenterat sitt slutbetänkande. Förslagen i
utredningen och förändringar hos Arbetsförmedlingen kan påverka den kommande
mandatperioden. Inom Göteborgsregionen träffas arbetsmarknadscheferna kontinuerligt. De
har bland annat avsatt medel för gemensam forskning inom arbetsmarknadsområdet, som
utförs av Göteborgsregionens FoU-verksamhet. Under förra mandatperioden gav styrgruppen
Göteborgsregionen i uppdrag att undersöka förutsättningar för ökad interkommunal
samverkan inom arbetsmarknadsområdet, exempelvis genom gemensamma insatser och
tjänster. AME-cheferna har ett pågående arbete kring detta. För att personer ska komma ut i
arbetslivet är validering ett viktigt instrument. Validering Väst är en stödstruktur för
validering.
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

§ 7. Att arbeta i en regional styrgrupp på GR
Mötets ordförande Maria Brauer väcker frågan om innebörden av uppdraget i en
regional styrgrupp i Göteborgsregionen. Styrgruppen delger varandra hur
information från styrgruppen förmedlas vidare i den egna kommunen. Exempel på
tillvägagångssätt som nämns är avsatt tid på kommunstyrelsen för
återrapportering från Göteborgsregionen. Styrgruppen resonerar även kring vikten
av att stämma av i kommunen inför möten, för att kunna driva frågor inom
Göteborgsregionen.
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

§ 8. Praktiska frågor kring uppdraget som ledamot i GR:s styrgrupper
Praktiska frågor gavs även i samband med överlämnandekonferensens
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gemensamma möte mellan styrgrupper och förbundsstyrelsen. Finns det frågor
kring netpublicator, arvodesuppgifter eller andra praktiska frågor går det alltid att
höra av sig till Göteborgsregionen.
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen

§9. Övrigt
Förslag på sammanträdestider för 2019 presenteras.
Kl. 9.00-12.00 (om inget annat meddelas sker möten på Göteborgsregionen,
Anders Personsgatan 8, Göteborg)
18 april
29 maj
29 augusti
2 oktober
14 november
Mötets ordförande väcker frågan om att flytta mötestiden den 18 april då den
sammanfaller med skärtorsdagen. Efter avstämning beslutar styrgruppen att behålla
den ursprungliga tiden.
Beslut
Styrgruppen beslutar att fastställa de föreslagna mötestiderna.

Vid protokollet:
Linda Karlsson
Planeringsledare

Justeras:

Maria Brauer
Ordförande

Anders Holmensköld
Justerare
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