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

§ 86. Godkännande av förslag på dagordning
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Dagordningen fastställs.

§ 87. Tema Funktionshinder
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
•

Cecilia Axelsson informerar om aktuella frågor inom funktionshinderområdet.
Funktionshinderområdet står inför en utmaning med mindre tillgång på utbildad
personal samtidigt som det finns behov av kunskapsutveckling samt ökad
delaktighet och självständighet för målgruppen. Den kunskap som redan finns
behöver användas, synliggöras och utvecklas. Det nya vård- och
omsorgsprogrammet görs om till mer av ett generalistprogram. Det innebär att
gapet mellan verksamheternas behov och utbildning ökar, något kommunerna
behöver vara uppmärksamma på. GR genomför en förstudie kring en eventuell
yrkesresa inom vård och omsorg, som kan vara ett sätt att möta
kompetensutvecklingsbehovet inom FH. LSS-utredningen (SOU 2018:88) är nu ute
på remiss. Utredningen lägger bl.a. fram förslag kring tre nya LSS-insatser
(personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn, förebyggande
pedagogiskt stöd) samt att staten ska ha hela ansvaret för personlig assistens.
Föreslås träda ikraft 1 jan 2022. I slutbetänkandet Hållbar socialtjänst SoU
2020:47 definieras inte LSS som socialtjänst, men många områden så som
förebyggande arbete, evidensbaserad praktik och förstärkt barnrättsperspektiv har
relevans även för funktionshinderverksamheterna. Även inom arbetet med God och
nära vård behöver funktionshinder synliggöras. Brukare med komplex problematik,
samsjuklighet mm har ofta behov av samordnade insatser från båda huvudmännen.
Yvonne Witzöe informerar ett gott exempel på kunskapsstyrning och
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: Parenting Young Children (PYC). I
PYC utbildas särskilda handledare som stödjer i ett manualbaserat
föräldrastödsprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter. Socialtjänsten möter
ofta föräldrar med kognitiva svårigheter, men som inte är dokumenterade eller har
fått en diagnos. Barnen till dessa föräldrar är en riskgrupp. Programmet syftar till
att stödja utvecklingen av samspelsfärdigheter och grundläggande omsorg hos
föräldrarna. PYC förvaltas och drivs genom ett konsortium i Sverige, där GR är en
av flera parter, men har sitt ursprung i Australien. I dagsläget har drygt 400
familjebehandlare m.fl. utbildats i ca 100 kommuner i Sverige. Nyligen beviljade
Forte ett anslag på 5,9 miljoner kronor en tvärvetenskaplig utvärdering av PYC.
Styrgruppen frågar hur funktionshinderrörelsen ställer sig till LSS-utredningen.
Återkopplingen har skett via mejl (2020-11-05). Dialog om spridning av PYC i
GR-kommunerna samt kring att idrottsrörelser och skola också har behov av
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kunskap för att bättre möta föräldrar med kognitiva svårigheter, något som idag
inte ryms inom PYC.

§ 88. Remissvar Hållbar socialtjänst SoU 2020:47
Beslut
Styrgruppens dialog antecknas som medskick inför framtagande av remissvar.
Synpunkter kan skickas till Sara.Nordenhielm@goteborgsregionen.se innan 13 nov.
Styrgruppen ger i uppdrag till presidiet att besluta i ärendet.
Sammanfattning av ärende
Styrgruppen beslutade (2020-09-22) att GR ska lämna ett remissvar på
slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SoU 2020:47 samt
avdelningschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar. Den 13 nov
hålls en digital workshop med socialchefsnätverket för att inhämta synpunkter.
Deadline för inlämnande av remissvar är 1 feb. Detta innebär presidiet får besluta i
ärendet (16 dec) för att hinna med hantering i förbundsstyrelsens presidium (25
jan). Styrgruppen får dock en sammanställning av synpunkterna i punktform innan
16 dec.
Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig
socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad
socialtjänst och möjligheten att tillhandhålla insatser utan föregående
behovsprövning. GR kommer att lämna ett remissvar som utgår från de större
förslagen samt ha ett regionalt perspektiv.
Styrgruppens medskick
Nuvarande lagstiftning möjliggör inte utbyte av viktig information mellan olika
myndigheter, t.ex. polis och socialtjänst, vilket försvårar förebyggande och tidiga
insatser eller rätt insatser i rätt tid. Konsekvenserna kan bli stora för individen,
men också ur ett samhälleligt perspektiv. Förebyggande och hälsofrämjande arbete
är en förutsättning för att klara framtidens välfärd, men är inte enbart en fråga för
socialtjänsten utan för hela kommunen (skola, samhällsplanering, samverkan med
civilsamhälle mm). Att investera i människor tidigt har betydelse inte enbart för
individen utan också för kommunerna ekonomi, sociala bokslut kan vara ett
verktyg för detta. Bra med ökat fokus på systematisk uppföljning. Socialtjänsten
behöver ha mer kunskap om utfallet av insatser.

§ 89. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärende
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Maria Ljung informerar. Bekräftade fall av Covid-19 ökar i länet. Under vecka 44
konstaterades 2 984 nya fall, vilket är nästan dubbelt så många som veckan
dessförinnan. Smittspridningen finns i hela Västra Götaland – i Göteborg med
kranskommuner är ökningen mest markant. Folkhälsomyndigheten har infört
skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland (tom 20-11-19) och
Halland (t.o.m. 20-11-24), som innebär bl.a. att invånarna uppmanas avstå från
inomhusmiljöer som exempelvis butiker, museer och biblioteket, att avstå från
möten exempelvis konserter, idrottsträningar och föreställningar, att om möjligt
undvika fysisk kontakt utanför dem man bor med. From med den 21 okt har också
förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19 införts.
Arbetet med revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet samt underavtal påbörjas
nu. Det är klart med GR-kommunernas representation arbetsgrupperna för
delprojekten. Arbetet ska pågå parallellt med framtagningen av en gemensam
färdplan för nära vård i Västra Götaland. Inom ramen för detta har SRO också gett
i uppdrag genomföra en översyn av lednings- och samverkansstruktur på
länsgemensam och samt delregional vårdsamverkansnivå. En uppdragshandling är
nu framtagen. Dialog pågår för upphandling av en extern part som ska genomföra
översynen. Vid nästa SRO (6 nov) kommer riktlinje SIP upp för information samt
beslut om förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2021-2022.

§ 90. Gryning Vård AB
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärende
Maria Sigroth, styrelseledamot och Bo Andersson, ägarrepresentant, ger en aktuell
lägesbild av Gryning Vård AB. Bolaget har de senaste åren arbetat mot en målet
med en ekonomi i balans. Under flyktingvågen 2015 expanderade verksamheten
utifrån behov hos ägarna. 2017–2018 gjordes åtgärder för att hantera den
minskade beläggningsgraden och få en ekonomi i balans, något som uppnåddes
2019. Bolagets årsprognos för 2020 bedöms nu bli -41 mnkr, varav avvecklade
enheter svarar för ca 29 mnkr. Covid-19 har varit en bidragande faktor. Flertalet
åtgärder har genomförts och planeras för under 2020, t.ex. har sex enheter
avvecklats. Fokus har varit på att slimma organisationen och fokusera på att
erbjuda placeringar för målgrupper med komplexa och stora behov, där
kommunerna har svårt att hitta platser. En ny prismodell har också införts. En
dialog behövs med medlemskommunerna/ägarna kring den fortsatta utvecklingen
av Gryning. Styrgruppens presidium bevakar frågan och kan komma att bli mer
involverad.
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§ 91. Summering av styrgruppens arbete 2020 samt förslag till årshjul och
sammanträdesplan 2021.
Beslut
Att godkänna förslag till årshjul samt sammanträdesplan 2021.
Sammanfattning av ärendet
Sara Nordenhielm informerar om styrgruppens arbetsformer, närvaro samt
ärenden under 2020. Bl.a. har styrgruppen berett frågan kring regionalt
stödcentrum hedersrelaterat våld och förtryck, där nu avtalsprocess pågår mellan
11 GR-kommuner, VGR samt polisen. Under året har 5 av 6 sammanträden varit
digitala p.g.a pandemin, samtidigt har närvaron varit hög. Under året har
”sammanfattande bilder av viktigaste ärendena” testats i syfte att ge ledamöterna
bättre stöd för återkoppling i respektive kommun. Årshjulet 2020 har fått
anpassats utifrån rådande omständigheter. Förslag till årshjul 2021 presenteras
och som utgår från styrgruppens tre fokusområden: stärkt hälsa för barn och unga,
ökad digital kunskap samt stärkt kommunal hälso- och sjukvård med fokus på nära
vård. Förslag till sammanträdesplan 2021:
•
•
•
•
•
•

Fredag 22 jan, 9-12
Fredag 9 april, 9-15. Ev fm gemensamt med arbetsmarknad.
Onsdag 19 maj, 9-12
Torsdag 26 aug, 9-12
Måndag 20 sep, 9-15.
Torsdag 22 okt, 9-12

§ 92. Information från Förbundsstyrelsen, 24 sep och 16 okt
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om senast två förbundsstyrelser där bl.a.
utredning om GR:s politiska organisation, handlingsplan för suicidprevention
2020-2025 samt lägesrapport Gryning Vård AB har behandlats.
Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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