Styrgruppen för social välfärd
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Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll
NÄRVARANDE
Ledamöter
Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande
Patrik Linde (S), Härryda, vice ordförande
Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås
Nina Miskovsky (M), Göteborg
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg
Kalle Påsse Sundvall (M), Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Eva Andersson (C), Lerum
Ove Dröscher (S), Mölndal
Marie Raask (S), Partille
Alexandra Odelsheim (SD), Stenungsund
Erling Alsin (V), Tjörn
Sekreterare
Elisabeth Beijer, Göteborgsregionen
Övriga
Lena Holmlund, avdelningschef, Göteborgsregionen
Maria Ljung, planeringsledare, Göteborgsregionen § 2
Cristina Dahlberg, projektledare, Göteborgsregionen § 3
EJ NÄRVARANDE
Ledamöter
Marita Henriksson (SD), Ale
Mariette Risberg (D), Göteborg
Linda Holmér Nordlund (V), Lilla Edet
PARAGRAFER 10–17

§ 10. Justerare
Patrik Linde utses till justerare.

§ 11. Tema Hälso- och sjukvård
Maria Ljung informerar om kommunal hälso- och sjukvård. Strax över 28 000
personer i GR-kommunerna (inklusive Kungsbacka) hade insatser inom den
kommunala hälso- och sjukvården under 2017, de flesta var 65 år eller äldre. Den
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kommunala hälso- och sjukvården står för cirka 26 procent av den totala hälso- och
sjukvårdskostnaden i landet.
Presidiet för styrgruppen för social välfärd har initierat frågan om att se över den
politiska processen för frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta är en konsekvens
av att GR har fått ett förtydligat uppdrag att vara samverkansorgan för frågor som
rör hälso- och sjukvård på delregional nivå. Ett preliminärt förslag är att
styrgruppen för social välfärd hanterar ärenden som rör länsgemensamma
överenskommelser. Presidiet för styrgruppen för social välfärd har tagit del av och
ställt sig bakom ett förslag till tjänsteskrivelse med förslag till förbundsstyrelsen att
förbundsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna
förslag på hur den politiska processen kan stärkas.
Enligt en ny lag och överenskommelse med Västra Götalandsregionen har
primärvården och kommunerna ansvar för personer som är utskrivningsklara från
slutenvården. För ärenden inom somatisk vård inträder betalningsansvar för
kommunen när man har ett genomsnitt över tre kalenderdagar på en
kalendermånad. Personer som är kvar i slutenvården över sju dagar efter
utskrivningsklar beräknas individuellt och ingår inte i genomsnittsberäkningen.
Statistik för antal kalenderdagar (medelvärde) vårdtid som utskrivningsklar på
kommunnivå för oktober 2018-mars 2019 redovisas. Hittills understiger
medelvärdet tre dagar i samtliga kommuner med ett undantag. Styrgruppen önskar
framöver att statistik för utskrivningsklara redovisas kvartalsvis.
Frågan om samverkan kring korttidsplatser i GR-kommunerna diskuteras i
styrgruppen. Kan kommunerna informera varandra om tillgängliga platser? Hur
kan samverkan stärkas? Frågan tas vidare till presidiet.
En fråga ställs i styrgruppen om kommunerna och regionen alltid är överens om
när en person är utskrivningsklar. Maria Ljung informerar om att det finns en
länsgemensam riktlinje med kriterier för vad som krävs för att kunna definieras
som utskrivningsklar, till exempel att det ska finnas en läkemedelslista och en fast
vårdkontakt i öppenvården. Om processen inte fungerar är det viktigt att dessa
frågorna kommer upp i befintliga vårdsamverkanssammanhang och att avvikelser
och tvister meddelas.
En idé lyfts i styrgruppen om att systemet kanske skulle kunna utvecklas så att
regionen betalar för att kommunerna tar emot icke utskrivningsklara personer.
En kommande ändring i betalningsansvaret rör utskrivning från psykiatrin, där det
från första januari 2019 är 15 dagar som gäller och det trappas ner till sju dagar i
början av 2020 och därefter till tre dagarna från mars 2020. Här behöver
kommunerna förbereda sig. Styrgruppen konstaterar att detta är viktigt att bevaka
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och att en diskussion att kan behöva föras om vad kommunerna kan göra
tillsammans.
Ytterligare en fråga i styrgruppen rör boenden. Kommunerna riskerar att dra på sig
stora kostnader för boenden, vad skulle andra boendeformer än särskilt boende
kunna innebära?
Maria Ljung informerar vidare om att den pågående omstruktureringen av svensk
hälso- och sjukvård kommer att påverka kommunerna, det blir mindre vård på
sjukhus och mer vård i hemmet. Detta är en utveckling som tillsammans med
demografin pekar på allt större behov av kompetens, personal, resurser och teknik.
I region Halland har man sett att kommunerna inte får ersättning för reella
kostnader.
Övriga synpunkter i styrgruppen rör behovet av underlag för att kunna analysera
utvecklingen i kommunerna, att ett viktigt fokus i styrgruppen behöver vara på
personal- och kompetensförsörjning samt att anhöriginsatser behöver
uppmärksammas.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 12. Yrkesresan
Cristina Dahlberg ger en lägesrapport om Yrkesresan. Fler än 900 personer har nu
tillgång till Yrkesresan. Socialsekreterare känner sig stärkta i sin yrkesroll och
arbetsledare anser att Yrkesresan bidrar till att socialsekreterare kommer bättre in i
arbetsuppgifterna.
Yrkesresan har väckt stort nationellt intresse, det finns många tänkbara
målgrupper, och en nationell förstudie pågår. En idé är att olika regioner skulle
kunna stå för ett Yrkesresan för olika målgrupper.
Ett nytt förslag på treårigt avtal mellan kommunerna och GR om Yrkesresan har
skickats ut till kommunerna via IFO-chefsnätverket. Svar önskas före sommaren.
Fasta kostnader för personalkostnader fördelas enligt nyckeltal. Rörliga kostnader
beror på hur många kursplatser man köper.
Synpunkter i styrgruppen är att Yrkesresan kan få positiva spridningseffekter, att
samma behov av stöd finns i andra yrkesgrupper exempelvis vård och omsorg och
att Yrkesresan är ett gott exempel på GR-samarbete.
Styrgruppen vill följa utvecklingen av avtalsfrågan och ordföranden uppmanar alla
att undersöka hur långt frågan kommit i den egna kommunen.
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Beslut
Informationen antecknas.

§ 13. Introduktion för styrgrupperna
Lena Holmlund ger en presentation av GR när det gäller finansiering, organisation,
nätverk, samarbetsytor och kommunalförbunden i Västra Götaland.
Kommunerna kan påverka vad som händer på GR genom att lyfta in GR-frågorna i
kommunerna, väcka frågor där regionalt samarbete gör skillnad, prata med de
politiska representanterna i GR:s förbundsstyrelse och styrgrupper samt efterfråga
återkoppling från GR i kommunernas politiska församlingar.
Synpunkter från styrgruppen är att det är önskvärt med gemensamma möten
mellan styrgrupperna på GR, det kan vara del av möten. Uppmuntrar till
kopplingar till nätverken, nämnd och kommunstyrelse, i vissa kommuner har man
en stående punkt på nämnder och styrelser med rapporter från GR.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 14. Styrdokument GR
Lena Holmlund informerar om styrkedjan på GR:
- Årsredovisning 2018 (en sammanfattning av innehållet ges)
- Verksamhetsplanen för 2019
- Delårsrapporter vid två tillfällen under året
- Den gällande långsiktiga verksamhetsinriktningen
- Den strategiska inriktningen för 2020-2023, som just nu är ute på samråd i
kommunerna
Styrgruppen skickar med att det är viktigt att ägna kraft åt kompetens- och
personalförsörjning inom vård och omsorg samt att säkerställa arbetet runt
kvotflyktingar.
Lena Holmlund informerar om att GR kommer att anordna en dag om återvändare
från IS innan sommaren.
Den pågående processen kring en strategi för regional utveckling beskrivs. Mycket
av arbetet är redan gjort i och med den strategiska inriktningen. Eventuella
synpunkter från styrgruppen lämnas vid nästa sammanträde.
Beslut
Informationen om årsredovisningen 2018 och övriga styrdokument antecknas.
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§ 15. Från föregående förbundsstyrelse
Kent Lagrell ger en information från förbundsstyrelsen den 29 mars 2019.
Kent Lagrell är invald i beredningen av medicintekniska produkter och Göteborgs
Stad kommer också att utse en ledamot.
Val skedde också till Gryning Vård. Gryning har utmaningar i att komma i
ekonomisk balans. Ägarna vill inhämta kommunernas önskemål på Gryning, några
frågor kommer därför att skickas ut från GR via socialchefsnätverket.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 16. Socialtjänstens framtida arbetssätt och organisering
Kalle Påsse Sundvall har deltagit i ett möte på SKL om socialtjänstens framtida
utmaningar, arbetssätt och organisering, och ger en återkoppling till styrgruppen.
SKL beskrev vissa samhällsutmaningar som påverkar socialtjänsten: ökad
globalisering, ett gränslöst uppdrag, ökad juridifiering, ambitionshöjningar, oklara
gränssnitt och ansvarsområden, ökade krav på att socialtjänsten ska arbeta
kunskapsbaserat och den regionala nivåns betydelse, ökad individualisering och
stuprörstänkande samt digitalisering och brukarinflytande. SKL undrade om det
finns en bättre organisering, bättre arbetssätt för att möta utmaningarna, finns det
laghinder? Förslag som diskuterades rörde bland annat avtalssamverkan,
assymetrisk ansvarsfördelning och huvudmannabyten. Kalle förde fram att frågor
om egenmakt och samverkan med civilsamhället borde kunna belysas ytterligare.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 17. Planering för sammanträden 2019
Ett årshjul för styrgruppens arbete med styrdokumenten och teman för träffarna
har tagits fram. Hälso- och sjukvårdsfrågorna kommer att följas upp kontinuerligt.
Beslut
Informationen antecknas.
Vid protokollet:
Elisabeth Beijer
Beredningsansvarig
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Justeras:

Kent Lagrell
Ordförande

Patrik Linde
Justerare
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