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§ 48. Justerare
Patrik Linde utses.

§ 56 Tema: Barn och unga
Beslut
Informationen antecknas.
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Sammanfattning av ärendet
Cristina Dahlberg informerar om aktuella barn- och unga frågor nationellt och
regionalt med särskilt fokus på myndighetsövning. Trots att socialtjänstlagen är en
ramlag finns särskilda bestämmelser som är specifika för målgruppen, t.ex. att
socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda
levnadsförhållanden. Cristina beskriver socialtjänstens (eller välfärdssystemets)
ansvar för insatser på olika nivåer: främjande och förebyggande, basnivå och
specialistnivå. Ett stort fokus, båda nationellt och regionalt, finns på att utveckla
samordnade och tidiga insatser för barn och unga. Nationell statistik visar att 38
procent av anmälningarna resulterar i en utredning. Trots att anmälningarna till
socialtjänsten ökar, så ökar inte insatserna i lika stor utsträckning. En tänkbar
förklaring är att det finns ett större behov av förebyggande insatser och insatser på
basnivå.
I Socialstyrelsens lägesrapport, mars 2019, lyfts bland annat att barn inte riskerar
att få stöd på lika villkor. Pojkar med utländsk bakgrund får till exempel färre
insatser än andra barn, eftersom samtycke saknas i högre utsträckning. Rapporten
visar också att tidiga och samordnade insatser är betydelsefulla samt att det behövs
nya former av specialiserade hem för vård eller boende (HVB). Barnets rätt till
information behöver också stärkas. Cristina informerar om att Barnkonventionen
blev lag 1 januari och GR följer behovet av stöd för kommunerna. Det pågår också
en översyn av socialtjänstlagen. Utredningen Framtidens socialtjänst lägger fram
sitt förslag 1 juni. Cristina berättar att 26 kommuner nu deltar i Yrkesresan som har
cirka 13 000 användare. Boråsregionen och Skaraborg har anslutit sig.
Utvärderingar visar på goda resultat.
Anna Melke, forskare vid Göteborgsregionen FoU i Väst, informerar om pågående
forsknings- och utvecklingsprojekt: Förälder på avstånd. Projektet pågår 20192021 och finansieras av Forte. Syftet är att utveckla stödet till föräldrar som har
barn placerade i familjehem eller på institution och 26 kommuner deltar. En
enkätundersökning till cirka 500 barnsekreterare visar på att föräldrarna inte
uppfattas få det stöd som de behöver idag. Intervjuer med föräldrar visar också på
behovet av att utveckla det sociala arbetet till den här målgruppen. Många
beskriver att de till exempel önskar få mer information om det placerade barnets
utveckling. Enligt socialtjänstlagen ska föräldrar till placerade barn få erbjudande
om råd, stöd och hjälp. Men det är oklart idag vem exakt som ska erbjuda detta och
risken finns att det faller mellan stolarna.
Styrgruppen diskuterar vad evidensbaserad praktik kan innebära för
socialtjänstens arbete med barn och unga samt föräldrar till placerade barn. Det
finns en risk att förebyggande och hälsofrämjande arbete prioriteras bort när
kommunernas ekonomi är ansträngd. Styrgruppen efterfrågar forskning eller
kunskapsunderlag som kan ge stöd i argumentationen för att bibehålla och
utveckla detta arbete. Styrgruppen diskuterar om sociala investeringar och sociala
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bokslut kan vara verktyg. Men även behovet av att utveckla mer systematisk
kunskap, t.ex. genom utvärderingar och uppföljningar, där GR kan vara ett stöd. I
Kungsbacka pågår ett arbete med ”Skottlands-modellen” som kan vara intressant
att sprida. Frågor som också diskuteras var behovet av stringent och ändamålsenlig
dokumentation (ska införlivas i Yrkesresan), svårigheter att rekrytera familjehem
samt hur stödet till föräldrar till placerade barn kan utvecklas.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens film om tidiga insatser, klicka här.
Delbetänkande från Framtidens socialtjänsten, Ju förr desto bättre.
Läs mer om Skottlandsmodellen här.

§ 50. Övriga ärenden
Beslut
Styrgruppen ger presidiet i uppdrag att bereda frågan.
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Kristina Bergman Alme beskriver svårigheter att hitta korttidsboenden
med rätt kompetens för barn med flera/olika funktionshinder eller ovanliga
diagnoser. Skulle kommunerna kunna samverka i dessa ärenden?

Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Sara Nordenhielm informerar på planeringen av studiebesöket i Oslo, 19-20 mars.
Information om anmälan kommer inom kort.

§ 51. Hälso- och sjukvård
Beslut
Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet
Maria Ljung tar upp aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor:
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
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I december kom ett nytt erbjudande från VGR och Cerner till kommunerna.
VästKom gör bedömningen att det är ett mer attraktivt erbjudande än tidigare och
kostnaderna är generellt sett lägre för kommunerna. VästKom anser att
kostnaderna för drift och förvaltning fortfarande är för högt. VästKoms och
regionens politiker har haft ett möte i januari med syftet är att skapa ett så
attraktivt erbjudande som möjligt, så att samtliga kommuner kan vara med på
resan in i framtidens vårdinformationsmiljö, tillsammans med VGR och till nytta
för invånaren. Resultat från mötet: VGR är angelägna om att kommunerna går
med, kommunikationen från VästKom till kommunerna gällande FVM ska
förbättras, VGR ska försöka ta fram ett maxtak för kommunernas kostnader. Nytt
förslag kommer att gå via VästKom till kommunbrevlådorna sam till utsedda
kontaktpersoner i kommunerna. 30 april är sista datum för att avropa optioner.
Parallellt pågår ett planeringsarbete och medarbetare från kommunerna kommer
att involveras. VästKom ska förtydliga i vilka uppdrag samt i vilken omfattning.
Styrgruppen önskar få information när nytt förslag är framtaget samt vilka som är
kontaktpersoner i kommunerna. Styrgruppen önskar också följa utvecklingen i
frågan framöver.
Gemensam färdplan Nära vård
SRO har gett i uppdrag (1 nov 2019) att ta fram en gemensam färdplan mot nära
vård i Västra Götaland. Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner
och regionen samt innehålla de område där samverkan bidrar till en förbättring av
vården nära invånarna. Hälso-och sjukvårdsavtalet är en gemensam bas. I
delrapporten av uppdraget (januari) beskrivs att syftet med planen är en
gemensam målbild för området hälsa, vård och omsorg som beskriver hur vi i
samverkan förflyttar oss mot en god och nära vård. Färdplanen ska utgå från hälosoch sjukvårdsavtal samt pågående samarbeten och ligga till grund för
gemensamma handlingsplaner regionalt och delregionalt. SRO:s medskick in i
arbetet var att det är angeläget att förmedla den kultur som vi har i Västra Götaland
för att inte komma in ”fel” i arbetet med färdplanen. Det finns en tradition av god
samverkansanda som understryks och det är viktigt att hålla fast och vårda detta
tänkesätt i arbetet. Vägledande för arbetet ska vara:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?
Ett förslag till SRO ska vara klart till augusti 2020 för att sedan ut till
huvudmännen på remiss. Beslut i SRO november 2020. Nu startar gemensamma
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workshops i länet för att ta fram den gemensamma målbilden. Delregionala
workshops kommer också att genomföras.
Styrgruppen betonar vikten av att komma fram gemensamt i den här frågan.
Styrgruppen diskuterar också vikten av att inte fastna i ansvarsgränser, samtidigt
som dessa kan behöva klargöras för att se vart det finns ett behov av att samverka.
Det är också viktigt att involvera första-linjen eftersom de har kunskap om hur
samverkan fungerar i praktiken.
Beslutsunderlag
Förteckning över kontaktpersoner FVM i GR-kommunerna, läs mer här.

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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