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§ 93. Val av justerare
Patrik Linde väljs till justerare.

§ 94. Godkännande av förslag på dagordning
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Dagordningen fastställs.

§ 95. Utvecklingen av nationella Yrkesresor – del av kunskapsstyrning inom
socialtjänsten
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
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Nicholas Singleton och Cristina Dahlberg informerar om nationella utvecklingen av
Yrkesresan (YR). YR är ett regionalt kompetensprogram som erbjuder introduktion
och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning
gällande barn och unga. GR har på uppdrag av och i nära samarbete med
kommunerna tagit fram YR som lanserades 2017. Idag är det ett samarbete mellan
39 kommuner i fyra olika regioner. På grund av det stora intresset från landets
övriga kommuner genomförde SKR 2018 en förstudie för att belysa
förutsättningarna för ett nationellt koncept. I början av 2020 meddelade 238
kommuner att de initialt var positiva till att stödja ett fortsatt arbete för att utveckla
YR nationellt. I nov 2020 gick ett skarpt erbjudande ut från SKR till landets
kommuner. Erbjudandet omfattar ett sjuårigt avtal och fem nationella yrkesresor.
Sista svarsdag är 15 feb. En förutsättning är att anslutna kommuner omfattar 60%
av invånarna i Sverige. GR blir i så fall nationell utförare av YR barn och unga.
Inriktningen för övriga fyra YR kommer att tas fram i samråd med anslutna
kommuner. GR-kommunerna har förhandlat med SKR för att GR-kommunerna ska
få tillbaka kostnaderna för utveckling. GR-kommunerna kommer därför att få
nedsatt pris de första fyra åren av avtalet. Länk till film om YR.
Cecilia Axelsson informerar om GR:s pågående förstudie gällande förutsättningar
för en nationell YR vård och omsorg. Förstudien sker inom ramen för
Partnerskapet (SKR, Socialstyrelsen och landets kommuner), på initiativ från
socialchefsnätverket GR. En rapport kommer att presenteras vid Partnerskapets
möte i mars 2021 och kommer att utgöra underlag för kommunerna att fatta beslut
om eventuell fortsättning av arbetet med nationell yrkesresa/or inom vård och
omsorg. Preliminära resultat visar på en samsyn gällande behovet av en eller flera
YR inom vård och omsorg, bl.a. kring tydliga samordningsvinster, kvalitetssäkring,
ökad attraktivitet till vård och omsorg samt höjd status och kompetens.
Styrgruppen är positiva till den utveckling som nu sker. Styrgruppen diskuterar
bl.a. behovet av YR inom vård och omsorg samt möjligheten för privata utförare
att koppla på sig.

§ 96. Årsredovisning 2021 och plan 2021
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärende
Lena Holmlund och Sara Nordenhielm informerar om årsredovisning 2020 för
styrgruppens fokusområden samt plan 2021. GR har arbetat med en ny modell för
uppföljning sedan ett år tillbaka. En analys har gjorts av respektive fokusområde
genom samtal med nyckelpersoner, uppföljning av relevanta indikatorer och
nyckeltal, ”tecken” på nytta samt enkät till strategiska chefsnätverk.
Tjänstemannabedömningen är att GR har levererat förväntat resultat/nytta inom
två av tre fokusområden, dvs ökat kommunernas förutsättningar att arbeta mer
kunskapsbaserat för att stärka ungas hälsa i Göteborgsregionen samt stärkt
kommunerna som aktör i vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen. När det
gäller fokusområdet ökad digital kunskap görs bedömningen att GR delvis bidragit
till förväntat resultat/nytta. Trots goda resultat i projekt och aktiviteter behöver GR
samordna, kraftsamla och koppla ihop arbetet än mer för att kunna bidra till en
större nytta för våra medlemskommuner. Ett sådant arbete är påbörjat. Under 2021
behåller styrgruppen samma fokusområden som under 2020, med anledning av att
pandemin påverkat såväl genomförande som uppföljning av fokusområdena.
Samtliga fokusområden är dessutom fortsatt angelägna att samverka kring och
utveckla gemensamt i GR.

§ 97. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas

Signature reference: bd97492d-8e29-4259-b667-c84e39d264e7

Sammanfattning av ärende
Maria Ljung informerar om aktuellt Covid-19. Totalt har 92 093 personer i Västra
Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1 274 fall sedan den 20
januari. Dock finns en försiktig positiv trend nedåt, men det är fortfarande en
mycket stor belastning på vård och omsorg. VGR:s vaccinationsplan följs tills stor
del, även om vaccin inte levererats i den takt som förväntat. Coronakommissionen
(SoU 2020:80) la fram sitt första betänkande i december 2020. Kommissionen
bedömning är att strategin med att skydda de äldre har misslyckats. Betänkandet
pekar på strukturella brister i bl.a. organisation, kompetens, regelverk och
arbetssituation vilket har lämnat verksamheterna illa rustade för en pandemi. I
betänkandet lämnas förslag till en rad olika åtgärder. Ytterligare en delredovisning
ska ske 31 okt 2021.
Maria Ljung informerar om aktuellt i olika länsgemensamma arbeten. Revidering
av hälso- och sjukvårdsavalet pågår. Utsedda arbetsgrupper arbetar för närvarande
med att fram förslag. GR stödjer utsedda kommunala representanter med
förankring och återföring i strategiska chefsnätverk. Förslag till nytt avtal kommer
ut på remiss i april-juni 2021. I Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är
designarbetet av Millenium till viss del förskjutet, men inga justeringar i tidplan
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har ansetts vara nödvändiga. Kommunerna har gjort det som de blivit ålagda att
göra.
Styrgruppen diskuterar snabbtester för personal och anhöriga där goda
erfarenheter finns från bl.a. Mölndal.

§ 98. Tema digitalisering
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärende
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Sandra Goll Rasmussen Nielsen och Yvonne Witzöe informerar om pågående
arbete nationellt, regionalt och delregionalt. Erfarenheter från GR-samverkan visar
på olika frågeställningar som kommunerna står inför i den digitala omställningen,
allt ifrån osäkerhet kring juridiska frågor och upphandling till
kompetensutvecklingsbehov hos chefer och medarbetare. Aktuella utredningar,
statliga överenskommelser samt utvecklingsarbete pågår för att stödja
utvecklingen. Socialstyrelsen uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och
välfärdsteknik i kommunerna visar dock att takten i omställningen är för långsam.
GR-projektet Modig går nu in sin slutfas. I projektet har Ale, Härryda, Kungälv,
Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn arbetat med att stärka kunskapsnivån
inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg
och funktionshinder. Utvärdering av projektet visar på att modellen ”train-thetrainer” har varit verksam för att kunna utbilda ett stort antal baspersonal. Totalt
har över 3 100 unika personer utbildats under projektperioden. Detta är också en
av nycklarna till att digitala verktyg används i praktiken. I AllAgeHub pågår nu
arbetet med att utveckla en användardriven testbädd för att stimulera användning
av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Projektet har under 2020
beviljats 7,7 mkr från Vinnova och 5 mkr från VGR/Regional utvecklingsnämnd
t.o.m. juni 2023. I samtliga GR-kommuner finns nu utsedda testledare som ska
driva på arbetet med att utveckla testbäddar. GR ser nu över hur
digitaliseringsarbetet ska drivas och utformas.
Styrgruppen diskuterar i ”grupprum” kring bl.a. vilka digitala frågor som tjänar
på GR-samverkan. I dialogen lyfts exempelvis pandemins betydelse för
digitaliseringen, möjligheter kopplat till kompetensförsörjning och bibehållen
välfärd samt utmaningar i implementering och i olika kunskapsnivåer.
Styrgruppen ser att GR är en viktig arena för samverkan, utveckling,
kompetensutveckling och fortbildning samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i
digitaliseringsfrågor.

§ 99. Branschråd äldreomsorg och äldreomsorgslyftet
Beslut
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Informationen antecknas
Sammanfattning av ärendet
Sara Nordenhielm ger information om utvecklingen av branschråd äldreomsorg.
Socialchefsnätverket fattade beslut om branschrådets syfte, uppdrag och
sammansättning i nov 2020. Syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig
och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra
branschen mer attraktiv. Sex uppdrag är prioriterade för 2021, bl.a. gemensam
karriärvägsmodell samt fortsatt samordning Äldreomsorgslyftet. Dialog pågår med
SKR och SoS gällande representation i branschrådet. Pandemin har aktualiserat
frågor kring kompetens, attraktivitet, förutsättningar och organisation i
äldreomsorgen. Branschrådet blir en viktig arena för framfart i utvecklingen och
för påverkansarbete. ESF har beviljat cirka 3 mkr för projektet Branschråd
äldreomsorg, feb 2021 tom jan 2022. Projektet syftar till att stärka vidareutveckla
och stärka system och infrastruktur för branschråd inom offentlig sektor (förskola,
grundskola, äldreomsorg). Ett av branschrådets prioriterade uppdrag är
äldreomsorglyftet. Genom GR:s samordning av äldreomsorgslyftet har 300
medarbetare påbörjat utbildning mot undersköterska, ett initiativ som kom från
branschrådet. Under 2021 breddas den nationella satsningen. GR undersöker nu
vad detta innebär för kommunerna och hur det delregionala stödet kan utformas.

§ 100. Information från Förbundsstyrelsen 27 nov, Förbundsfullmäktige 15 dec
samt SRO 6 nov.
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärendet
Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om senast sammanträdet i
förbundsstyrelsen (27 nov) då b.la. förslag till reducering av årsavgiften, utredning
om GR:s politiska organisation samt uppdrag vidare utredning av
förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister, köpt vård och boende FH och
IFO behandlades. Årsavgift och politisk organisation var också ärenden på
förbundsfullmäktige (15 dec). Kent informerade från SRO (6 nov) där bl.a. SRO
ställde sig bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa tom 2022.

§ 101. Övriga ärenden
Beslut
Presidiet får i uppdrag att bereda anmälda ärenden.
Sammanfattning av ärendet
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Nina Miskovsky önskar en dragning framöver som sammanfattar översiktligt
pågående arbete inom styrgruppens område. Det vore lämpligt utifrån halvtid i
mandatperioden.
Kristina Bergman Alme informerar om att det pågår samtal mellan Göteborg och
Polisen gällande tillskapandet av en eventuell tillnyktringsenhet, vilket också berör
kranskommunerna. Det skulle kunna vara en fråga att ha information/dialog om i
styrgruppen.
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