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PARAGRAFER 31–37

§ 31. Justerare
Ove Dröscher utses till justerare.

§ 32. Tema: Boende, bostäder och social hållbarhet
Sara Nordenhielm informerar om pågående arbete i socialchefsnätverket kring
bostäder, boende och social hållbarhet, en av fyra prioriterade frågor för
nätverkets arbete 2019–2020. Två arbetsgrupper arbetar på olika sätt för att
stärka det GR-gemensamma arbetet, också i nära samarbete med nätverket för
samhällsbyggnadschefer. Exempelvis har en kartläggning av kommunernas arbete
med boendeprognoser inom äldre- och funktionshinderområdet genomförts (länk
till rapport) samt kunskapssammanställningen Social hållbarhet ur ett
samhällsplaneringsperspektiv (länk till rapport). Fokus framöver rör bland annat
effektiva boendemiljöer, gemensamma boendelösningar över kommungränserna
och trygghetsbostäder.
Maja Wadstein berättar om projektet Social Innovation i samhällsplanering
(Vinnova-finansierat, 2017-2019). Projektet definierar social hållbarhet som jämlik
tillgång till välfungerande boende- och livsmiljöer. Övergripande målsättningar är
att stärka social sammanhållning och minska boendesegrationen i
Göteborgsregionen samt öka tillgängligheten till den regionala bostadsmarknaden.
I projektet testas olika metoder i innovationslabb, på regional och lokal nivå, i
samverkan mellan socialtjänst och samhällsplanering. Bland annat testas socialt
bostadsförsörjningsprogram, markanvisning som socialt instrument och social
konsekvensanalys. Erfarenheter visar på fortsatt behov att arbeta gemensamt kring
frågan med att facilitera komplexa samhällsutmaningar samt samverka över
sektorsgränserna.
Projektet bjuder också in till seminarieserien På spaning för social hållbarhet,
nästa tillfälle är 8 november. Inbjudan skickas till styrgruppen.
Diskussion i styrgruppen kring att medvetenheten för det sociala perspektivet i
samhällsplaneringen har ökat, men att det fortsatt är en angelägen fråga. Viktigt att
också ta med erfarenheter från tidigare tidsepoker. En fråga kommer upp om
kopplingen mellan projektets syfte och Agenda 2030, vilket besvaras med att den
finns med som grund för definitioner i och styrning av projektet.
Beslut
Informationen antecknas.
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§ 33. Tema: Funktionshinder
Linnéa Björk och Erik Lindqvist Länsstyrelsen Västra Götaland, informerar om
länsstyrelsens funktionshinderpolitiska uppdrag. Det nationella målet för
funktionshinderpolitik är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som
grund. Nytt är att FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning ska vara utgångspunkten. Det har skett en förskjutning inom
funktionshinderpolitik från att fokusera på individens funktionsnedsättning till att
förebygga och ta bort funktionshinder (som uppstår i relation till omgivningen).
Om det nationella målet ska nås behöver funktionshinderperspektivet genomsyra
all kommunal och regional verksamhet. Länsstyrelsens uppdrag är att stötta
kommuner och regioner i detta arbete, dels genom enskilt och/eller samordnat
stöd till kommuner och länsövergripande aktiviteter. En kartläggning av länets
kommuner Västra Götalands län visar på framgångsfaktorer som politiskt
förankrade strategier/handlingsplaner men också utmaningar som brist på
kunskap och tvärsektoriellt samarbete. SKL:s positionspapper kan vara en viktig
vägvisare, bilagas.
Styrgruppens diskussioner rör involvering och delaktighet i den politiska
processen, t.ex. utformningen av funktionshinderråd. Viktigt att se att olika
grupper kan ha olika behov – men hur gör vi när dessa ställs emot varandra?
Dialog mellan olika föreningar och organisationer är en viktig nyckel framåt, en
positiv utveckling har skett senaste åren kring detta. En fråga som lyfts är att fokus
ofta blir de svårigheter som är förknippade med funktionsnedsättningar, men vi
måste också se till och stärka individens tillgångar. Styrgruppen diskuterar
olikheterna mellan SoL och LSS kring levnadsnivå och konsekvenser av detta.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 34. FoU i Väst
Margareta Forsberg, som är ny FoU-chef sedan i mars i år, informerar om hur
Göteborgsregionens FoU i Väst fungerar som resurs för medlemskommunerna för
att stärka kunskapsutvecklingen inom välfärdsområdet samt är en mötesplats för
forskning och praktik. FoU i Väst arbetar på olika sätt för att bidra till att arbetet i
GR-kommunerna ska bygga på kunskap samt att det utvecklingsarbete som sker i
kommunerna ska bli undersökt, beskrivet och synligt (också i regionala och
nationella sammanhang). Det finns en starkare tradition inom hälso- och sjukvård
att arbeta forskningsbaserat, men inom det sociala fältet behöver kopplingen
mellan praktik och forskning stärkas.
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Margareta ger exempel på pågående FoU-projekt och berättar att FoU i Väst är den
första miljön som fått medel beviljade från Forte, för dels ett projekt kring föräldrar
till placerade barn (Föräldrar på avstånd) och dels nyligen till en treårig satsning på
forskning kring effekter av behandling för män som utöver våld i nära relationer.
Kommuner kan, enskilt eller tillsammans, vända sig till FoU i Väst utan
upphandling för utvärderingar/följeforskning mm. Andra uppdragsgivare är
regionala och nationella aktörer som VGR, Länsstyrelsen, SKL och Socialstyrelsen.
Styrgruppen lyfter att FoU är en viktig resurs för att legitimera olika
insatser/projekt i kommunerna, sprida goda exempel samt sammanställa befintlig
kunskap. Diskussion också kring hur politiken kan efterfråga forskningsbaserat
beslutsunderlag i större utsträckning än idag.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 35. Hälso- och sjukvårdsfrågor
Rosanna Björklund ger en aktuell lägesrapport kring Framtidens
vårdinformationsmiljö. Tidplanen är reviderad på grund av att systemleverantören
Cerner inte kan leverera i tid eftersom man inte förutsett omfattningen av
anpassningsarbetet till patientdatalagen. Detta innebär en förskjutning av
införandet av Millenium med cirka ett år. Kommunerna får nu längre tid på sig att
avropa valda optioner, till och med mars 2020 (istället för 26 nov). Det skapar
också möjligheter att se över kostnader teknikval och prismodell för drift och
support. Exakt tidplan för de olika faserna kommer i november. Fortfarande
kommer inte den totala prisbilden vara tydlig när kommunerna avropar optioner i
mars. Kostnadsbild:
• Millennium (kommunstorlek och antal avropade optioner)
Cerner-Licensavgift, betalas vid avrop
Cerner-Underhåll och Support- betalas vid driftstart.
Cerner- Implementeringsersättning (konsulttjänster vid införandet).
Kostnad som kommunen kan styra beroende på hur många timmar de
beställer.
• Millenniumtjänsten (antal användare)
VGR - Support, förvaltning och drift. Betalas vid driftstart.
VGR ser just nu över kostnadsbilden. Kommunerna kommer att behöva gå in med
personer i arbetsgrupper redan nu i och med att SAMSA (system för
kommunikation vid in- och utskrivningar mellan kommun och region) ska ersättas
av FVM.

Justeras:

4 (7)

Styrgruppen för social välfärd
Protokoll 2019-10-03
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Styrgruppen vill skicka med att kostnadsbilden är för oklar samt för hög i
förhållande till kommunernas nytta. Positivt att tidplanen skjuts upp då det finns
bättre förutsättningar för förankring och dialog.
Maria Ljung beskriver resultatet av den workshop som hölls 5 sep kring kommunal
hälso – och sjukvård där representanter från styrgruppen, socialchefsnätverket
samt äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefsnätverket deltog. Syftet var att
hitta gemensamma strategiska frågor där GR och medlemskommunerna kan bli
starkare i samverkan samt prioritera bland dessa frågor. Följande frågor blev högst
prioriterade: Nära vård, samsyn, ansvarsfördelning samt kompetensförsörjning
och kompetensutveckling. GR fortsätter nu arbetet med utgångspunkt i de
prioriterade frågorna. Vissa frågor kommer att behöva lyftas till politisk nivå,
särskilt partsfrågor.
Maria informerar om att GR ska svara på en remiss från Socialstyrelsen gällande
belopp för utskrivningsklara patienter från slutenvård. GR kommer att lyfta kritik
mot beloppet är för högt (förslaget är 8 200 kr) samt mot grunderna det räknats
fram på (bygger på kostnad per patient i slutenvård, men borde utgå från
korttidsplats). Förändringen 2019–2020 innebär en indexuppräkning på 5%. Det
är en anmärkningsvärt hög kostnadsökning, högre än kommunernas uppräkning i
budget årligen. Gapet mellan kommunernas kostnad för korttidsplats och det
nationella beloppet för utskrivningsklara patienter är orimligt stort. Styrgruppen
kommer att få remissvaret för kännedom.
Beslut
Informationen antecknas. GR tar med sig medskick kring FVM i kommande
process.

§ 36. Fokusområden ”Plan för uppföljning 2020”
GR har fått i uppdrag från förbundsstyrelsen att verksamhetsplanen ska vara
mindre omfattande än tidigare samt lättare att följa upp. Den strategiska
inriktningen kompletteras därför med en årlig plan för uppföljning inom några
aktuella fokusområden. Samtliga styrgrupper ger förslag till fokusområden medan
förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige fattar beslut (22 nov respektive 17 dec)
om vilka prioriterade fokusområden som ska ingå i Plan för uppföljning och
detaljbudget 2020.
Styrgruppen för social välfärds förslag till fokusområden för 2020 och som särskilt
ska följas upp under verksamhetsåret:
•

Insatser som stöd för att öka kommunernas förutsättningar att arbeta mer
kunskapsbaserat för att stärka ungas hälsa i Göteborgsregionen.
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•

•

Insatser som stärker kommunerna som aktör i vårdsamverkan med Västra
Götalandsregionen, i syfte att ge bättre förutsättningar för ett framgångsrikt
införande av Nära vård.
Kompetensutvecklingsinsatser som främjar en ökad digital kunskap hos politiker,
chefer och medarbetare i kommunerna och som kommer brukare och anhöriga till
godo.
Styrgruppen diskuterar om digitaliseringens påverkan på personalens arbetsmiljö
bör lyftas in på något sätt. Styrgruppen för arbetsmarknad har dock
arbetsmiljöperspektivet med i sina fokusområden. Styrgruppen framför att det är
positivt med färre mål för uppföljning. Önskemål framkommer också kring en
längre process i framtagandet av fokusområden för 2021.
För kännedom tas ett nytt årshjul fram för beslut på nästa styrgruppsmöte, med
utgångspunkt i prioriterade fokusområden.
Beslut
Styrgruppen för social välfärd beslutar att för sin del godkänna förslag till
fokusområden 2020. GR och presidiet tar med sig medskick inför processen för
planen 2021.

§ 37. Rapport från förbundsstyrelse (26-27 sep)
Kent Lagrell informerar om förbundsstyrelsekonferens 26-27 sep. Under
konferensen diskuterades bland annat förbundsstyrelsens och styrgruppernas roll
och uppdrag, nuvarande förbundsordning, valberedning till GR:s politiska uppdrag
samt den strategiska inriktningen.
Utifrån diskussionen fick förbundsdirektören i uppdrag att:
- I den fortsatta planeringen och uppföljningen inom förbundet ta hänsyn till de
inspel som gjordes under styrelsekonferensen utifrån GR:s strategiska
inriktning.
- Utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att
genomföra förbundets uppdrag.
- Utreda möjliga samarbetsformer med kommuner utanför GR.
Beslut
Informationen antecknas.
Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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