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PARAGRAFER 52-61

§ 52. Justerare
Patrik Linde utses.

§ 53 Utvecklingen kring Covid 19
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om det aktuella läget och pågående aktiviteter. Den
mest aktuella statistiken visar att drygt 7 000 har konstaterad smitta i Sverige
(13/4), men mörkertalet är stort då alla inte söker vård och testas. Smittan
fortsätter att spridas inom Västra Götaland som nu har 1 100 konstaterade fall. 209
fall är inneliggande på sjukhus och av dessa finns 68 inom intensivvården (14/4).
Samverkan mellan VGR och kommunerna är angelägen i frågor som rutiner för
provtagning, fall på SÄBO, skyddsutrustning/vårdhygien samt transporter. Det
finns beredskap och kapacitet för att vårda fler, men uthållighet kommer att krävas.
GR deltar i länsgemensam samverkan för att stärka detta arbete.
Totalt har drygt 42 000 personer blivit varslade eller permitterade under mars
månad i Sverige, 7 000 i Västra Götalands län. Det är flest varsel inom hotell,
restaurang, resetjänster, transport och handel. I Göteborgsregionens kompetensråd
förs nu dialog med och mellan olika branscher kring möjligheter till omställning
och kompetensutveckling. Läs mer här.
Inom kommunerna är personalförsörjningen en aktuell och angelägen fråga. GR
för en nära dialog med strategiska chefsnätverken kring hur behoven ser ut och hur
GR kan stötta på kort och lång sikt. En plattform för webbaserad introduktion för
nyanställda inom vård och omsorg har tagits fram på initiativ av
socialchefsnätverket. Läs mer här. Förberedelse för ett branschråd inom
äldreomsorgen pågår också som ett led i långsiktig kompetensförsörjning.
Länsstyrelsen har uppdrag att omfördela material efter behov i länet och VästKom
samarbetar i detta uppdrag för att stödja kommunerna på bästa sätt. VästKom har
också ett uppdrag att samordna leverans av skyddsmaterial från VGR till
kommunerna. Innan påsk levererades drygt 7000 visir efter befolkningsmängd.
Nästa leverans kommer så snart leverensregistren från kommunerna är
uppdaterade.
Ledamöterna delar med sig av aktuella läget i respektive kommun.
Sammanfattningsvis är personalförsörjning inom vård och omsorg samt tillgången
till skyddsutrustning de mest angelägna frågorna.

§ 54 Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ljung informerar om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor med koppling till
Covid 19. Mycket av det pågående länsgemensamma arbetet kommer att skjutas på,
det gäller till exempel gemensam färdplan nära vård samt översyn av hälso- och
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sjukvårdsavtalet och underavtal. Arbete med en vägledning för provtagning av
personal med lindriga symtom är inlett. Pilotprojekt i Göteborg och Trollhättan
startar vecka 17. Det gäller provtagning för att konstatera smitta, inte
antikroppstester. Kommunerna kommer att behöva utarbeta lokala rutiner för
uthämtning och inlämning av tester. Syftet är att de medarbetare som får negativa
testresultat ska kunna återgå till arbetet snabbare.

§ 55 Information om samverkan kring organiserad brottslighet
Beslut
Informationen antecknas.
Beslutsunderlag
-

Information gällande samarbete mot organiserad brottslighet daterad 20-0217. Diarienummer: 2014-0082.

Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om utvecklingen kring samarbetet mellan Göteborgs
Stads kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och kranskommunerna.
Förbundsstyrelsen fattade på initiativ från styrgruppen för social välfärd beslut
(2018) om en överenskommelse om ett kommungemensamt samarbete mot
organiserad brottslighet. Rent praktiskt innebar det att Göteborgs Stad bjöd in
kranskommunerna till ett nätverk i frågan. Uppföljning av arbetet visade att
kranskommunernas medverkan minskade över tid och därmed avslutas samarbetet
i sin nuvarande form. Att motverka organiserad brottslighet är dock en fortsatt
angelägen fråga ur samhälleligt och demokratiskt perspektiv. GR har återkopplat
till Göteborgs Stad att om och när behov uppstår igen kan en ny dialog om
gemensamma insatser eller samverkansformer initieras. Kommundirektörerna är
informerade i frågan och kan ta nytt initiativ.

§ 56 Information regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck
Beslut
Informationen antecknas.
Beslutsunderlag
-

Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld.
Tjänsteskrivelse daterat till 20-02-21, diarienummer: 2019-00368

Sammanfattning av ärendet
Sara Nordenhielm informerar om att GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22
att ge styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för utbildning i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett regionalt stödcentrum för utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. Initiativet kommer från Göteborgs Stad som
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önskar etablera ett stödcentrum i samverkan med kranskommunerna samt Västra
Götalandsregionen och Polisen. I föreliggande tjänsteskrivelse 20-02-21
presenteras förslag till placering, finansiering, syfte och tidplan. GR gör
bedömningen att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum och
majoriteten av kommunerna har visat preliminärt intresse (Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och
Öckerö). Utbildningsgruppen (20-03-05) och presidiet för styrgruppen för social
välfärd (20-03-19) beslutade att ställa sig bakom förslaget inför behandling i
Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutade (20-04-03) i enlighet med
föreliggande tjänsteskrivelse och överlämnar därmed åt medlemskommunerna att
fatta beslut om samverkan med Göteborgs Stad i frågan. Kommunernas beslut bör
vara GR tillhanda senast 30 maj.

§ 57 Information om skrivelse från Göteborgsregionen till svenska ESF-rådet
Beslut
Informationen antecknas.
Beslutsunderlag
-

Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESF-rådet, 20-01-14.
Diarienummer: 2020-00006

Sammanfattning av ärendet
I november 2019 föreslog Arbetsförmedlingen att myndigheten får en formell
rådgivande roll gentemot ESF-rådet inför utlysningar av ESF-projekt samt att inför
nästa programperiod får möjlighet att förfoga över särskilda avgränsande
programmedel inom socialfondsprogrammet. GR gick fram med en skrivelse som
avstyrkte detta förslag och anslöt sig därmed till SKR ställningstagande i frågan.
Styrgruppen för social välfärd, styrgruppen för arbetsmarknad, utbildningsgruppen
samt förbundsstyrelsen presidium ställde sig bakom skrivelsen till Svenska ESFrådet. Efter detta har även övriga kommunalförbund i länet ställt sig bakom samma
skrivelse som också gått till regeringen. Även VGR har skickat en motsvarande
skrivelse. Detta betyder att hela länet mobiliserat för påverkan i frågan.

§ 58 Information om socialchefsnätverkets yttrande kring bränder i bostadsmiljö
Beslut
Informationen antecknas. Styrgruppen önskar att Räddningstjänsten får ta del av
yttrandet.
Beslutsunderlag
-

Yttrande från socialchefsnätverket till styrgruppen för social välfärd GR,
daterat 20-02-05.

Sammanfattning av ärendet
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Styrgruppen önskade ett yttrande från socialchefsnätverket gällande frågan
(191107): På vilket sätt arbetar GR-kommunernas socialtjänst utifrån den
nationella strategin för brandsäkerhet? I yttrandet delar socialchefsnätverket
styrgruppens bedömning att äldre och personer med funktionsnedsättning är
särskilt utsatta vid brand. När det gäller personer som socialtjänsten har
kännedom om, har beviljat bistånd eller bor på särskilda boenden följer GRkommunerna gällande föreskrifter. För den enskilda människan i allmänhet har
socialtjänsten inget uppdrag eller ansvar. Däremot är det viktigt att det finns en
god samverkan mellan socialtjänsten och t.ex. Räddningstjänsten i frågan, då de
båda aktörerna kan uppmärksamma varandra på behov som den enskilde har.
Flera GR-kommuner erbjuder ”fixar-tjänster” och/eller förebyggande hembesök
som kan fungera förebyggande även gällande brandsäkerhet.

§ 59 Nationella läget Yrkesresan
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om att cirka 240 kommuner har anmält sitt intresse för
att utveckla nationella Yrkesresor. En workshop planeras tillsammans med SKR för
att komma vidare i frågan. Styrgruppen uttryckte stolthet över utvecklingen av
GR:s Yrkesresa!

§ 60 Information från förbundsstyrelsen 21 feb och 2 april
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om senaste Förbundsstyrelsen
sammanträden, där bland annat styrelsen beslutade i enlighet med föreliggande
tjänsteskrivelse om ärendet kring regionalt stödcentrum för utsatta för
hedersrelaterat våld. Förbundsstyrelsen överlämnar därmed åt
medlemskommunerna att fatta beslut om samverkan med Göteborgs Stad i frågan.
Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 30 maj (se § 58).

§ 61 Årsredovisning 2019
Beslut
Informationen antecknas.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning GR 2019
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Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om årsredovisning 2019 samt gör bokslut över den
strategiska inriktningen 2017-2019. Några goda exempel under 2019 för social
området är bland annat Yrkesresan, AllAgeHub, Mötesplats IFO samt förstärkning
av processen kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Cirka 15 % av avdelningen (och
GR:s) verksamhet finansieras med kommunernas medlemsavgift, i övrigt externa
medel.
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