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PARAGRAFER 38-47

§ 38. Justerare
Patrik Linde utses till justerare.

§ 39. Tema: Organiserad brottslighet och hedersrelaterat våld
Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism
Pia Eriksson, Zan Jankovski, Catharina Lindstedt och Linda Sjöström från
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad, informerar om
stadens arbete mot organiserad brottslighet samt våldsbejakande extremism.
Kunskapscentrum arbetar tillsammans med elva statliga myndigheter mot
gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Styrande är för
centrats uppdrag är demokratiperspektivet, ekonomiperspektivet
arbetsgivarperspektivet och avhoppare. Information ges om särskilda uppdrag
kring osund konkurrens, oriktiga hyresförhållanden, otillåten påverkan, riktlinjer
för stadens avhopparverksamhet samt samordning av stadens förebyggande arbete
mot radikalisering och våldsbejakande extremism.
Idag räknas islamistiska extremistiska miljön, autonoma miljön samt Vitmaktmiljön som våldsbejakande extremism. Detta är inte enbart ett
storstadsproblem, eftersom t.ex. unga i dessa miljöer, rör sig över
kommungränserna. Enligt SÄPO finns det idag ca 3 000 individer i landet som är
aktiva inom de olika definierade extremistmiljöerna. Uppskattningsvis kan 2 000
av dessa kopplas till islamistisk extremism. Ca 73 procent av kommunerna i landet
uppger att det finns våldsbejakande grupperingar eller individer i kommunerna.
Styrgruppen diskuterar politikens roll i förhållande till organiserad brottslighet och
våldsbejakande extremism: att säkerställa trygghet för invånarna, arbetsmiljön för
tjänstemän, att inte stigmatisera olika grupper eller bidra till polarisering samt
bibehålla objektiviteten. Frågor om bland annat signeringsordning och anonyma
vittnen kan vara sätt att stödja socialsekreterare att våga vittna, frågor gällande
nuvarande lagstiftning kring att sprida information och rekrytering samt
kopplingar mellan våldsbejakande extremism och kriminalitet diskuteras också.
Beslut
Informationen antecknas.
Regionalt stödcenter för utsatta för hedersrelaterat våld
Klas Forsberg och Jeanette Ståhl, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad,
informerar om stadsledningskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck. Stadsledningskontorets bedömning är att det finns förutsättningar för ett
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regionalt stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall
bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter.
Stödcentrumets uppdrag bör dels innefatta stöd till utsatta, dels stöd till
yrkesverksamma som möter utsatta/våldsutövare. Enligt liknande modell i
Stockholm (Origo) kan kommunerna finansiera 50 procent (kostnader fördelas
efter befolkningsmängd mellan kommunerna), Västra Götalandsregionen 25
procent samt polisen 25 procent. Uppskattad budget är 2,5–3 mkr per år,
uppstartskostnader exkluderat. Göteborgs Stad har pågående dialog med tilltänkta
samverkansparter. Uppdraget till kommunstyrelsen ska redovisas andra kvartalet
2020 och tänkt uppstart för centrat är 2021.
Förbundsstyrelsens presidium gav styrgruppen för social välfärd i uppdrag att
bereda ärendet. En tjänsteskrivelse är framtagen på uppdrag av presidiet.
Styrgruppen diskuterar att det är viktigt att det i kommande beslutsunderlag tas
hänsyn till olika scenarier, t.ex. om inte samtliga GR-kommuner vill samverka i
frågan eller att andra samverkansaktörer (VGR, polisen) inte önskar
medfinansiera. Diskussion kring styrgruppens uppdrag i frågan, det vill säga att
vara beredande åt förbundsstyrelsen.
Beslut
Styrgruppen beslutar att föreslå förbundsstyrelsen
att ge styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för utbildning
(utbildningsgruppen) ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld.
att uppdraget genomförs i samverkan med Göteborgs Stad samt andra berörda
myndigheter och relevanta samverkansaktörer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-28, diarienummer: 2019-00368

§ 40. SPINK (Samlad placerings- och inköpsfunktion)
Dag Eliasson och Anna Hedenström, Göteborgs Stad, presenterar stadens samlade
organisation som arbetar med placeringar och upphandlingskompetens inom
sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Spink startade för cirka
1,5 år sedan. Tidigare skötte respektive stadsdel placeringarna, vilket innebar att
cirka 1 000 handläggare och 100 enhetschefer var involverade. Arbetssättet var
spretigt och tidskrävande, en uppföljning visar att den tid som samtliga
socialsekreterarna la på att leta placeringar motsvarade 20 heltidstjänster per år.
Det var också svårt att upprätthålla kompetens kring ramavtal mm. Socialtjänsten i

Justeras:

3 (8)

Styrgruppen för social välfärd
Protokoll 2019-11-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Göteborg köpte vård, boende och omsorg från externa leverantörer för ca 2,8 mdkr
samt internt för 1 mdkr år 2016.
Spinks uppdrag är både strategiskt och operativt. I det operativa uppdraget ingår
att ge placeringsstöd till handläggare för merparten av socialtjänstens insatser. Här
finns ett placeringsteam med erfarna handläggare som stöd till stadsdelarna, som
bland annat tagit fram ett gemensamt utförarregister. I det strategiska uppdraget
ingår bland annat att erbjuda stöd och höja kompetensen rörande köp,
systematisera och samordna leverantörsuppföljning, ta initiativ till ramavtal och ta
fram en långsiktig inköpsstrategi samt skapa förutsättningar att nå ett
besparingsmål på 5 % fjärde verksamhetsåret. Redan nu kan man se ett mervärde
för såväl stadsdelarna som för leverantörerna, t.ex. ökad följsamhet till ramavtal.
Styrgruppen diskuterar hur ”mjuka värden” kan bli mer styrande i upphandling.
God kvalitet är inte alltid synonymt med lägst pris. En annan fråga som lyfts är hur
man kan skapa förutsättningar för även mindre företag att vinna upphandlingar.
Styrgruppen ställer sig positiva till helhetsgreppet som Göteborgs Stad har tagit i
frågan och ser möjligheter till samverkan, till exempel genom ett GR-gemensamt
utförarregister för att minska risken för oseriösa aktörer.
Beslut
Informationen antecknas.
Styrgruppen ger i uppdrag till avdelningschefen att utreda förutsättningar för ett
GR-gemensamt utförarregister inom individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder. Uppdraget ska återkopplas till styrgruppen.

§ 41. Hälso- och sjukvårdsfrågor
Cecilia Axelsson ger information om två remisser som inom kort skickas ut till
kommunerna. Sista svarsdatum 14 feb 2020.
Handlingsplan suicid
Är en del av arbetet utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk
ohälsa. Syftet med handlingsplanen är att skapa en gemensam grund för
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete och för samarbete med andra
aktörer.
Överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa
Har sin bakgrund i Västbus samt ny lagstiftning. Syfte och mål är att samordna och
säkra vård, stöd och behandling. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år, oavsett
diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
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Innebär att kostnadsansvaret för hälsoundersökningar ligger helt på VGR, men
insatser behöver säkras från samtliga aktörer efter en hälsoundersökning.
Styrgruppen lyfter att det finns personer i ungdomsgymnasiet som är 21-22 år men
som är också kan vara aktuella för överenskommelsen och önskar att detta bevakas
i remissvaren.
Stärkt politisk process i hälso- och sjukvårdsfrågor
Maria Ljung informerar om tjänsteskrivelse kring stärkt politisk process i hälsooch sjukvårdsfrågor. Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av
förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna och lämna ett förslag på en stärkt
politisk process när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor på GR. Två förslag skulle
särskilt utredas:
1. Information och förslag till beslut i länsgemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor
ska hanteras i styrgruppen för social välfärd.
2. Frågor av strategisk art kan lyftas från styrgruppen i ett nästa steg till
förbundsstyrelsen.
Dessa förslag är inte möjliga att genomföra i dagsläget, på grund av bestämmelser i
kommunallagen. Det finns dock ett fortsatt behov av att stärka beredningen av
hälso- och sjukvårdsfrågor inför beslut i förbundsstyrelsen. Förslagsvis görs detta
genom att styrgruppen för social välfärd via sitt presidium får ett tydligare uppdrag
i att bevaka, bereda och lyfta strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till
förbundsstyrelsens presidium. Förbundsstyrelsens presidium kan också adjungera
presidiet för styrgruppen för social välfärd vid behov. Förbundsdirektören har
också fått i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och struktur som är
mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Stärkt politisk process kring
hälso- och sjukvårdsfrågorna bör beaktas i det arbetet.
Beslut
Informationen kring remisser antecknas.
Styrgruppen beslutar föreslå förbundsstyrelsen
Uppdra åt styrgruppen för social välfärd att via sitt presidium bevaka, bereda och
lyfta strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till förbundsstyrelsens presidium för
information, dialog och ställningstagande inför beslut i förbundsstyrelsen.
Uppdra åt sitt presidium att adjungera presidiet för styrgruppen för social välfärd
till förbundsstyrelsens presidium när så bedöms vara relevant.
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Uppdra åt förbundsdirektören att beakta förslagen i denna tjänsteskrivelse i den
fortsatta utredningen kring vilken politisk organisation och struktur som är mest
relevant för att genomföra förbundets uppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-28, diarienummer: 2019-00224

§ 42. Summering av styrgruppen arbete 2019 och förslag till årshjul 2020
Lena Holmlund och Sara Nordenhielm summerar styrgruppens arbete under året
samt presenterar förslag till årshjul för 2020. Styrgruppens fokusområden (barn
och ungas hälsa, stärka kommunerna som aktör i vårdsamverkan, ökad digital
kunskap till politiker, chefer och medarbetare) ska lyftas under året som särskilda
teman.
Beslut
Styrgruppen godkänner förslag till årshjul 2020.

§ 43. Sammanträdestider 2020
•
•
•
•
•
•
•

24 jan kl 9-15
19-20 mars (prel studieresa till Oslo)
16 april kl 9-12
15 maj kl 9-12
27 aug kl 9-12
22 sep kl 9-15
5 nov kl 9-12

Styrgruppen diskuterar nyttan och värdet av en gemensam studieresa till Oslo i förhållande till
väl användning av skattemedel. Frågor uppkommer kring finansiering (I GR:s budget för finns
medel avsatta för en studieresa per mandatperiod för respektive styrgrupp. Resan för
deltagare från projekt Modig finansieras med särskilda ESF-medel).
Beslut
Styrgruppen godkänner förslag till sammanträdesplan 2020.
Styrgruppen godkänner förslag till studieresa 19-20 mars. Mariette Risberg (D),
Göteborg, reserverar sig mot beslutet på grund av de ekonomiska kostnaderna.
Styrgruppen önskar att bjuda in representanter för socialchefsnätverket till ett
sammanträde. Presidiet tar med sig detta i planeringen av sammanträden.
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§ 44. Delårsrapport per augusti 2019
Lena Holmlund informerar om delårsbokslut per augusti 2019.
Beslut
Informationen om delårsbokslut antecknas.

§ 45. Göteborgs medverkan i LUPP
På styrgruppens möte 190523 fick GR i uppdrag att fortsätta dialogen om
Göteborgs roll i LUPP-undersökningarna. Styrgruppen får därför återkoppling i
frågan. Göteborg Stad är för närvarande inte med LUPP-samarbetet. Dialog mellan
GR och Göteborgs Stad pågår.
Beslut
Informationen antecknas.

§ 46. Nationellt mål kring minskade bostadsbränder
Fråga inkommen till presidiet från ledamot Kristina Bergman Alme. Särskilt
utsatta grupper är äldre och personer med funktionsnedsättning. Hur arbetar GRkommunerna med frågan?
Beslut
Styrgruppen beslutar att ge avdelningschefen i uppdrag att be socialchefsnätverket
inkomma med ett yttrande i frågan. Önskemål om att Räddningstjänsten bjuds in
till styrgruppen för social välfärd.

§ 47. Rapport från Förbundsstyrelsen (18 okt)
Kent Lagrell informerar om senaste förbundsstyrelsemötet. Bland annat gavs en
intressant dragning om projektet Hälsogreppet.
Kent återkommer med mer information om SRO:s senaste möte den 24 januari.
Kent informerar om att han är vald till ny ordförande i Politisk beredningsgrupp
för medicintekniska produkter och som hanterar Hjälpmedelsavtalet.
Beslut
Informationen antecknas.
Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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