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§ 8. Val av ordförande
Beslut
Thorbjörn Carlsson väljs till ordförande för sammanträdet.

§ 9. Val av justerare
Beslut
Ulrika Landergren och Patrik Linde väljs till justerare.

§ 10. Godkännande av förslag på dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs.

§ 11. Kompetensförsörjning
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärende
Lena Holmlund och Sara Nordenhielm informerar om aktuellt arbete inom
området kompetensförsörjning. Under vårterminen deltog 240 socialsekreterare på
13 aktiviteter inom Yrkesresan. Ett nationellt utvecklingsarbete i samarbete med
SKR, Socialstyrelsen och landets kommuner pågår. Detta innebär att GR kommer
att bli nationell utförare för Yrkesresan barn och unga. Ytterligare 6 nationella
yrkesresor planeras för inom de närmsta 7 åren. I Göteborgsregionens
kompetensråd, som verkar för regional samverkan kring kompetensförsörjningens
utmaningar på kort och lång sikt, pågår olika initiativ och projekt i syfte att
utbildningar i hela kedjan i Göteborgsregionen matchas mot det regionala
arbetslivets behov samt en effektivare matchning av arbetssökande, arbetstagare
och arbetsgivare. Läs mer här. Styrgruppen för arbetsmarknad har gett i uppdrag
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att utreda förutsättningarna för ett branschråd för äldreomsorg. I maj startade ett
sådant temporärt branschråd. För närvarande pågår kommundialoger för att
utforma rådets mandat och uppdrag. GR har fått i uppdrag att samordna
Äldreomsorgslyftet (nationell satsning på att fler som arbetar i äldreomsorgen ska
ha rätt utbildning). I sep/okt startar utbildningar till undersköterska, totalt cirka
170 platser efter inventerat behov i GR-kommunerna.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 12. Så finansieras GR
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
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Lena Holmlund informerar om finansieringsformerna för GR. GR:s intäkter år
2019 var 518,5 mkr, varav årsavgiften (efter transfereringar till t.ex. VästKom,
BRG, Göteborg och co) stod för 48 mkr, dvs cirka 10 procent av GR:s budget.
Årsavgiftens utgör i genomsnitt 0.11 procent av kommunernas totala kostnader. I
övrigt finansieras verksamheten av t.ex. externfinansiering, statsbidrag, läromedel
och medlemskommunernas medfinansiering samt uppdrag. Årsavgiften möjliggör
samverkansarenor på politik- och tjänstemannanivå, där nära dialog sker med
kommunerna om utveckling och samverkan i olika frågor. GR är en framgångsrik
aktör i sökandet av externa medel och årsavgiften kan på så sätt växlas upp och
generera mer nytta och värde för medlemskommunerna genom deltagande i t.ex.
utvecklingsprojekt. Ett exempel på detta är att samtliga GR-kommuner har antagit
en gemensam, regional avfallsplan. Detta finansieras genom 1 mkr i
avtalsfinansiering, 0,5 mkr i projektmedel från kommunerna samt 4,8 mkr genom
externa projektmedel.

Styrgrupperna för en dialog om vikten av att öka kunskapen om GR:s
finansieringsformer i medlemskommunernas kommunstyrelser och fullmäktige.
Styrgruppernas ledamöter spelar en viktig roll som kunskapsbärare i frågan och
har ett ansvar för återkoppling. Det är också en förbundsfråga och önskemål finns
om att GR blir bättre på att nå ut och informera om ekonomi och verksamhet.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

Tema nyanländas mottagande och etablering

§ 13. Mottagande och etablering i GR
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Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Linda Karlsson informerar om aktuellt läge kring mottagande och etablering i GR.
Mottagandet av nyanlända har minskat sedan 2-3 år tillbaka. GR-kommunerna
ligger nära rikssnittet av mottagande av personer med uppehållstillstånd.
Pandemin har medfört att gränserna är stängda, vilket inneburit att andel personer
som ansökt om asyl har minskat. Kvotflyktingar har inte kunnat tas emot (cirka
2 000 har beslut men har inte kunnat föras över). I GR var antal mottagna under
perioden jan-juni 2020 860 personer, vara cirka 170 kvotflyktingar. Läststyrelsen
Västra Götaland har tagit fram preliminära kommuntal för 2021, ungefär
motsvarande nivå som för 2020. Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer till
Förbundsstyrelsen den 16 okt och uppmanar kommuner som önskar dialog att ta
kontakt innan dess. Resultat gällande etablering har varierat senaste åren. Det
pågår en FoU-studie om skillnader i resultat inom etableringen samt hur
etableringen mäts. På GR drivs nu tre nya utvecklingsprojekt kring mottagande och
etablering, med fokus på matchning av nyanlända mot föreningslivet, stärkt
etableringen av kvotflyktingar, stärkt yrkes- och studievägledning för nyanlända
unga och vuxna samt utrikesfödda vuxna.
Styrgruppen diskuterar kommunernas samt statens ansvar för etableringen samt
pandemins konsekvenser på kort och lång sikt för mottagande och etablering.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 14. Regional samhällsorientering för nyanlända
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärende
Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef integrationscentrum Göteborgs Stad,
informerar om den regionala samhällsorienteringen som erbjuds samtliga
nyanlända inom GR. Under hösten kommer samhällsorienteringen utökas från 60
till 100 timmar i enlighet med förändringar i den nationella förordningen. Detta
kommer innebära ett ökat fokus på exempelvis föräldraskap, sysselsättnin och
digitalisering. Det kommer också finnas större utrymme för samtal och reflektion
kring mänskliga rättigheter, värderingar och normer. Under 2019 genomgick 1 500
personer samhällsorienteringen, men antalet har minskat de senaste åren. Detta
understryker vikten av att samverka mellan GR-kommunerna för att kunna erbjuda
en samhällsorientering av god kvalitet, också för mindre språkgrupper. Under
pandemin har verksamheten digitaliserats, vilket genom uppföljning har visat sig
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fungera väl. Vissa digitala arbetssätt kommer att vara kvar efter pandemin, något
som gynnar kranskommunerna med tanke på reseavstånd.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 15. Nyanlända föräldrar och barn
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
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Jeanette Olsson, forskare GR, FoU i Väst, har bedrivit följeforskning på ett
regionalt utvecklingsprojekt om föräldrastöd för nyanlända och berättar om
resultaten. Projektet pågick från sep 2018 till maj 2020. Åtta GR-kommuner deltog
med finansiering från länsstyrelsen. Projektet fokuserade på kompetensutveckling
inom socialtjänsten, regionalt föräldrastöd med den gruppbaserad modellen
Förälder i ett nytt land samt på samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan
kommuner och andra aktörer. Totalt var det 352 deltagare som genomgick
föräldrastödsutbildningen. Följeforskningens slutsatser var att föräldrastödskurser
för nyanlända föräldrar är en insats som möter ett tydligt behov hos målgruppen
för att få stöd i att orientera sig som förälder i den nya kontexten. Sammantaget är
detta en insats som ger goda resultat till en rimlig kostnad. Utifrån detta skulle
insatsen kunna erbjudas samtliga nyanlända föräldrar, och vara en del av
etableringen. Men det bör också kunna erbjudas andra grupper. Man bör också
hitta former för att samverka inom kommuner, t.ex. mellan Integration och
Folkhälsa, samt mellan kommuner t.ex. genom en digital plattform för
gemensamma föräldrastödsutbildningar.
Styrgruppen för en dialog om betydelsen för nyanlända föräldrar att få stöd i sitt
föräldraansvar i ett nytt hemland samt vad som nu händer efter projektslut.
Samhällsorientering har en uppbyggd struktur som skulle användas, t.ex. genom
samverkansavtal mellan kommunerna. När mottagandet går ner så är det ännu
viktigare att samverka mellan kommunerna för att kunna tillgodose målgruppens
behov. Styrgruppen ser gärna att GR bidrar till en sådan utveckling.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 16. Återkoppling från europeiskt webbinarium om covid -19
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärende
Nina Miskovsky deltog på nätverket EMA:s (European Metropolitan Authorities)
webbinarium 2 juni för europeiskt utbyte kring covid-19 och återkopplar
erfarenheter. Nina lyfte bl.a. aspekter som bristande harmonisering av statistik
mellan länder, utmaningen med att skydda äldre, ekonomiska konsekvenser inom
olika branscher samt distansundervisning inom gymnasieskolan. Andra länder som
Polen och Spanien delade med sig kring utmaningar med att upprätthålla
kollektivtrafik, sophantering och avlopp. Dialog mellan deltagarna kring bl.a EUbidragen betydelse för återhämtning av ekonomin samt pandemins påverkan på
digitaliseringstakten.

§ 17. Återkoppling IOP och ”Alingsåsfallet”
Beslut
Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärende
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Under förra gemensamma styrgruppsmötet fick styrgrupperna information om IOP
(Idéburet offentligt partnerskap). I samband med det fick GR i uppdrag att följa
prövningen av Alingsås kommuns användning av IOP inom demensvård. Linda
Karlsson och Lena Holmlund ger en återkoppling.
Den 11 mars avgjordes ärendet i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domen finns att läsa
här. Domstolen menade att det handlade om ett kontrakt med ekonomiska villkor
och att det fanns en marknad med aktörer som kunde erbjuda samma tjänst.
Därför ansåg domstolen att tjänsten skulle ha upphandlats. SKR har följt ärendet
med stort intresse och konstaterar att domstolen tyvärr aldrig tog ställning till vad
som kan utgöra en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse, som kan undantas
upphandlingsdirektiven. Det finns därmed ett fortsatt behov av juridiks
vägledning. Dock anser varken SKR eller Göteborgs Stad (som har stor erfarenhet
av IOP) att domen innebär något hinder att upprätta IOP. SKR tipsar om rapporten
”Utveckla idéburet offentligt partnerskap” där kriterier som bör övervägas inför
tecknande av ett IOP framgår.
Styrgruppen diskuterar behovet av att utveckla samarbetet med civila samhället,
det är en förutsättning för att klara välfärdsuppdraget i framtiden. Här finns n
möjlighet att utbyta erfarenheter, exempelvis genom att ta del av arbetet i
Göteborgs Stad eller Kungsbacka som nu skriver ett IOP med Erikshjälpen.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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