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PARAGRAFER 1-7

§ 1. Justerare
Ove Dröscher och Ulrika Landergren utses.

§ 2. Tema: Samverkan med civilsamhället för att möta välfärdens utmaningar
Beslut
Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet
Ingela Andersson, Göteborgs Stad, berättar om förutsättningarna för samarbete
mellan kommun och civilsamhälle/idéburna organisationer med idéburet offentligt
partnerskap (IOP) som ett exempel på samverkansformer. Det finns olika idéer
kring varför samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är värdefullt, till
exempel ur ett demokratiskt perspektiv eller utifrån marknadsprinciper.
Samverkan kan ske på olika sätt och i olika delar av den politiska beslutsprocessen,
som genom information, samråd, dialog och partnerskap. Göteborgs Stad har
sedan 2012 en överenskommelse kring samverkan med civilsamhället. Olika
finansieringsformer kan användas som normerande bidrag, upphandling och IOP.
Det finns olika frågeställningar som man behöver ta ställning i användandet av IOP
i förhållande till exempelvis LoU, Kommunallagen och statsstödsregler. Frågor som
om det finns någon konkurrenssituation eller marknad att vårda eller om bägge
parter finansierar verksamheten kan vara vägledande. Pågående rättsfall i Alingsås
visar på svårigheterna, men samtidigt så finns det stora möjligheter att utveckla
samverkan med gällande lagstiftning.
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Sandra Sten, Räddningsmissionen, delar med sig av erfarenheter utifrån
civilsamhällets perspektiv. Räddningsmissionens verksamhet har flertalet
pågående IOP och Framtidsspår är ett gott exempel på samverkan mellan flertalet
idéburna aktörer och det offentliga. I jämförelse med andra nordiska länder har
Sverige en mindre andel idéburna aktörer inom välfärden i förhållande till privata
och offentliga. En undersökning från Famna visar på att det finns en politisk
enighet kring att samverkan med civilsamhället är viktig att utveckla.
Styrgrupperna diskuterar bland annat frågor som rör möjligheter och svårigheter i
nuvarande lagstiftning, hur hänsyn till andra aspekter än pris kan tas i
upphandlingar, att civilsamhället är en outnyttjad potential men kan inte förväntas
lösa samtliga utmaningar i välfärden samt förändringar och trender som kan
påverka civilsamhället och föreningslivets utveckling. Styrgrupperna önskar följa
utvecklingen av ”Alingsåsfallet”.

§ 3. Förstudie regional kompetensförsörjningsplan och branschråd för
äldreomsorgen
Beslut
Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om att styrgruppen för arbetsmarknad har gett GR i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett regionalt branschråd för
äldreomsorgen. Utgångspunkten ska vara den modell som finns inom GR för
branschråd förskola samt grundskola. Parallellt pågår också ett arbete inom
socialchefsnätverket. Utifrån äldreomsorgens stora rekryteringsutmaningar har GR
genomfört en kartläggning av personalens utbildningsnivå inom äldreomsorgen.
Resultatet visar att nästan var femte anställd i GR-kommunerna saknar
undersköterskeutbildning. Socialchefsnätverket har med bakgrund av detta tagit
initiativ till en regional strategi för kompetensförsörjning inom socialtjänsten och
kommunal hälso- och sjukvård samt till branschråd inom äldreomsorgen.
Socialcheferna har en temagrupp med särskilt fokus på kompetensförsörjning inom
sociala området, för att stärka det regionala arbetet inom området. Planering av
arbetet pågår med stöd av temagruppen.
Styrgrupperna konstaterar att branschråd verkar vara en framgångsrik modell och
som kan med fördel överföras på andra verksamhetsområden som äldreomsorg.
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§ 4. Styrgruppernas fokusområden 2020 och dialog kring gemensamma frågor,
bilaga
Beslut
Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet
Eva Carlsson och Kent Lagrell inleder genom att berätta om respektive styrgrupps
fokusområde och årsplanering för 2020. Därefter förs en gemensam dialog i
grupper. Huvuddragen från dialogerna återberättas i helgrupp. Nedan
sammanfattas några av reflektionerna från dialogerna:
1. Inom vilka områden finns det behov av att samverka mellan styrgrupperna?
Generellt konstateras att det är bra att styrgrupperna får träffas. För att kunna ta
ställning till behov av samverkan behöver ledamöterna bättre kännedom om
varandras uppdrag. Ett förslag lyfts om att dela protokoll via netpublicator. Det
konstateras också att gemensamma möten gör förankringen i den egna kommunen
enklare, då det är två som kan dela på återkopplingen. Exempel på frågor att
samverka kring:
• Integration (exempelvis när det gäller så kallad ”social dumpning” där kommuner
bistår personer utan försörjning att hitta boende i en annan kommun, samt kring
utbildningsinsatser som leder till delaktighet och arbete.)
• Samarbetet med Arbetsförmedlingen och de effekter förändringar inom myndigheten
får för kommunerna.
• Digitalisering
• Kompetensutveckling/utbildning – var går gränsen mellan sociala frågor och
utbildningsfrågor?
• Attraktivitet som arbetsgivare (gemensam satsning) och rekrytering
2. Hur kan samverkan inom GR utvecklas för att möta utmaningar inom:
a. Kompetensförsörjning?
b. Kommunens attraktivitet som arbetsgivare?
c. Digitalisering?
För att samarbetet ska bli hanterbart och effektivt lyfts behov av prioritering och
begränsning. Vissa frågor kan också hanteras av presidierna. Exempel på hur
samverkan kan utvecklas:
• Utbildningsområdet: utveckla samverkan kring yrkeshögskolan.
• Kompetensförsörjning: Här lyfts förslag om gemensamma
marknadsföringsinsatser, praktikplatser, deltagande på jobbmässor och
kompetenshöjande insatser kring arbetsmiljö för chefer. Tillitsbaserat
ledarskap lyfts som viktigt.
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•

•
•
•

Digitalisering: kompatibla system mellan kommun och region behövs.
Digitalisering kan även vara ett verktyg för att säkerställa
informationsspridning i alla led.
Yrkesresan - breddatill fler yrkesgrupper
Branschråd - ett medskick om att involvera anhörigföreningar görs.
Heltidsresan

3. Hur ser kommunikationen ut mellan GR och den egna kommunen?
Det konstateras att flera kommuner har ett system för kontinuerlig återkoppling till
KS, vilket upplevs viktigt. Material som läggs i netpublicator kan utgöra underlag
för återkopplingen i den egna kommunen. Önskemål om ökat deltagande från GR:s
tjänstepersoner i kommunala (lokala) sammanhang lyfts. Viktigt att sprida
information om vad GR är och gör. Det konstateras att GR utgör ett stort
samverkanforum för tjänstemannaorganisationerna. Även kommunala
representanter i dessa kan användas för att sprida information om GR. Vikten av
att både återkoppla från GR och att ta med sig frågor från den egna kommunen till
GR betonas.
Eva Carlsson berättar om de rådslag som tidigare ägt rum. Där GR:s politiker
besökte alla kommuners kommunfullmäktige, för dialog kring viktiga frågor för
GR:s arbete. Synpunkter om att det kan finnas behov för ett nytt rådslag lyfts,
kanske ett per mandatperiod.

§ 5. Rapport från förbundsstyrelse (22 nov) och förbundsfullmäktige (17 dec),
bilaga
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Eva Carlsson och Kent Lagrell delar information från förbundsstyrelsen och
förbundsfullmäktige.

§ 6. Yrkesresan, bilaga
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund ger en kort uppdatering om det nationella arbetet kring yrkesrean.
Idag är 36 kommuner med. GR är positiva till nationell spridning men anser
samtidigt att kommunerna i GR, som varit med och utvecklat arbetet ska få
utdelning för arbetet. Tanken framöver är att det ska utvecklas fler yrkesresor men
att olika kommuner i landet ska dela på ansvaret. Planen är att GR ska behålla
ansvaret för utveckling av barn och unga.
Styrgruppen konstaterar att detta är ett bra exempel på GR-samverkan. För den
enskilda kommunen hade det vart svårt att utveckla något liknande.

§ 7. Skrivelse till ESF-rådet angående Arbetsförmedlingens roll i kommande
programperiod
Styrgruppen för social välfärd beslutar att:
-

översända handlingen ”Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESFrådet” i enlighet med presenterat förslag.

Styrgruppen för arbetsmarknad beslutar att:
-

översända handlingen ”Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESFrådet” i enlighet med presenterat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Arbetsförmedlingen föreslår att myndigheten ges en
särställning gentemot svenska ESF-rådet föreslås styrgrupperna ställa sig bakom
förslag på skrivelse till ESF-rådet. SKR har avstyrkt förslaget eftersom det finns en
risk att regionala och lokala behov får stå tillbaka. GR:s skrivelse går i linje med
SKR:s ställningstagande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESF-rådet. Datum: 2020-01-14.
Diarienummer: 2020- 00006.
Tjänsteskrivelse Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESF-rådet. Datum:
2020-01-14. Diarienummer: 2020- 00006.
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