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NÄRVARANDE
Nätverket
•

Ebba Gierow, Ale

•

Karin Alvermalm, Alingsås

•

Anita Hedström, Alingsås

•

Louise Odengard, Göteborg

•

Karita Saapunki, Göteborg

•

Lena Lager, Härryda, punkt 3-6

•

Lena Arnfelt, Kungälv

•

Lena Lundkvist, Mölndal

•

Lotte Mossudd, Lilla Edet

•

Monika Bondesson, Lerum

•

Margareta Antonsson, Partille, punkt 2-6

•

Erika Hägg, Partille

•

Rickard Persson, Stenungsund

Göteborgsregionen
• Lena Holmlund
• Sara Nordenhielm
• Anita Toth, punkt 1
• Maria Ljung, punkt 3 och 6
• Rosanna Björklund, punkt 3
• Yvonne Witzoe, punkt 5
• Leif Sandsjö, punkt 5

Inbjudna
Graham Owen, styrelsen ESN samt FSS och socialchef i Trosa kommun
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1. Inför kompetensresa 6-8 maj Bryssel (bilder finns)
Graham Owen, European Social Network (ESN) och Föreningen Sveriges
socialchefer (FSS) samt socialchef i Trosa, berättar om ESN:s arbete med sociala
frågor på europeisk nivå. ESN har cirka 140 medlemmar (b.la. SKR,
Socialstyrelsen, FSS, GR) från 36 länder. De nordiska länderna är särskilt aktiva
medlemmar. ESN har 10–12 anställda och finansieras bland annat av
medlemmarna och EU. ESN arbetar på olika sätt med att påverka policyfrågor
inom det sociala området: påverkansarbete EU, social innovation, inkludering,
integrerad vård och omsorg, kvalitet i välfärdstjänster, brukarinflytande. Inom
dessa områden pågår olika arbetsgrupper där det finns möjligheter för
medlemmarna att delta i olika aktiviteter. Ofta bekostar ESN deltagande efter en
urvalsprocess. Några exempel:
•

•
•

2-3 april, Zagreb, social hållbarhet och inkluderande samhälle (förfrågan
har gått till arbetsgruppen för social hållbarhet om deltagande, Margareta
Antonsson och Sofia Hellberg Partille har skickat in ansökan för att sprida
erfarenheter från projektet Social innovation i samhällsplanering).
14-15 nov, Lissabon, forum för brukarinflytande.
8-10 juli, Hamburg, 28 European Social Service Conference.

Graham berättar att ESN också kan bistå med stöd i transnationella utbyten, både
att hitta parter för utbyte och delar av finansiering.
Nätverket ser gärna att GR är proaktiva och bevakar möjligheter till att delta, till
exempel samordning inför ESN:s årliga konferens nästa år. GR kan också bistå
med att skriva ansökningar för att underlätta deltagande.
Anita Toth går igenom programmet inför nätverkets kompetensresa till Bryssel, 6–
8 maj (avresa cirka 18.00 från Landvetter, hemresa cirka 16.00). Uppskattad
kostnad cirka 8 500 – 10 000 kr per deltagare. Ungefär hälften av
dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och
regioner påverkas direkt eller indirekt av EU. Det övergripande syftet för
kompetensresan är att stärka kunskapen om frågor med EU-relevans och ge inspel
i hur man kan ta sig an dessa frågor på lokal nivå. Resan kommer även att göra det
möjligt att knyta kontakter med aktörer i Bryssel, utifrån behov i den egna
kommunen.
Nätverket diskuterar nyttan och mervärdet av resan, inte enbart ett givande
innehåll utan också möjligheten för nätverket att komma samman och utbyta
erfarenheter. Socialchefsnätverkets tidigare resor har visat sig varit värdefulla ur
den synvinkeln.
Sara Nordenhielm skickar ut inbjudan och preliminärt program. Anmälan sker
senast den 5 mars till anita.toth@goteborgsregionen.se.
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2. GR-gemensamt utförarregister IFO/FH (bilder finns)
Styrgruppen för social välfärd har gett avdelningen för arbetsmarknad och social
välfärd på GR i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett GR-gemensamt
utförarregister inom FH och IFO. Dag Eliasson och Anna Hedenström, Göteborgs
Stad, är inbjudna för att ha en dialog kring möjligheter till ett gemensamt register
utifrån Spink. Spink är Göteborgs Stads samlade organisation för placeringar och
upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder som startade för cirka 2 år sedan. Spink har 14 medarbetare varav
8 placeringshandläggare.
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. SPINK:s utförarregister
har leverantörer i egen regi (53 verksamheter), ramavtalsleverantörer (273
verksamheter), leverantörer utan ramavtal (498 verksamheter). Dessa finns
samlade i en databas med information om kompetensprofil, kvalitet, lediga platser,
pris, villkor mm. Socialsekreteraren skickar in en placeringsförfrågan och får en
rekommendation utifrån matchning i registret. Uppgifter i registret baseras på flera
källor så som kontroll hos myndigheter (uppgifter från Skatteverket, IVO),
aggregerad kunskap från socialsekreterare och uppföljningsbesök. Vinster med
arbetssättet är ökad inköpskompetens, minskade kostnader, ökad följsamhet till
ramavtal, mer frigjord tid för socialsekreterare, minskad risk för oseriösa
leverantörer och bättre matchningar samt kvalitet.
Det skulle finnas samordningsvinster och mervärde av ett gemensamt
utförarregister, men det krävs en förstudie för att identifiera förutsättningar (t.ex.
volymer), vägval och konsekvenser. Möjliga nivåer av samarbete:
1.
2.
3.
4.

Komplettera utförarregistret med uppgifter från övriga kommuner
Organisation för löpande uppdatering av uppgifter
Organisation för att nyttja utförarregistret
Alternativ 1: organisation i respektive kommun
eller alternativ 2: gemensam placeringsorganisation.

Nätverket är positiva till att gå vidare med en förstudie. I en förstudie är det
viktigt att involvera FH-chefsnätverket och IFO-chefsnätverket för att ta fram ett
konkret förslag till socialchefsnätverket att ta ställning till. GR behöver se över
hur förstudien kan riggas och återkommer till nätverket.
Nätverket diskuterar också komplexa ärenden, detta skulle vara en möjlighet att
få en större kunskapsbas i regionen kring dessa ärenden. Nätverket ställer frågan
kring tidplan. Spink ser möjligheter att inom något år skala upp registret, men
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detta får tas med i förstudien. Nätverket gör medskick kring att stärkt kvalitet,
minska oseriösa leverantörer, prissättning behöver tas med i förstudien.

3. Socialchefsnätverkets arbetsformer 2020 (bilder finns)
Lena Holmlund och Sara Nordenhielm presenterar förslag utifrån nätverkets
dialog 2020-12-06:
1.
2.
3.
4.
5.

Behålla programförklaring och temaområden 2020
Skapa en ny temagrupp för digitalisering och välfärdsteknik
Tydliggöra temagruppernas arbetsformer
Förslag till arbetsformer och årshjul fördjupningsmöten
Tydliggöra ansvar uppdrag från GR/Socialchefsnätverket

Nätverket ställer sig positiva till förslagen. Karin Alvermalm och Monika
Bondesson, utses till ny temagrupp kring digitalisering och välfärdsteknik. De
som har uppdrag sedan tidigare i FVM och AAH kan vara ”passiva” deltagare i
gruppen. Rosanna Björklund sammankallar till dialog om arbetsformer och
fokus.
Nätverket lyfter att det är viktigt att inte tappa bort kunskapsstyrningsfrågorna
och kopplingen till NSK-S, Kunskapsrådet VGK/VGR samt SKR:s
socialchefsnätverk. Behöver lyftas särskilt under en nätverksträff eller
fördjupningsträff. GR tar med i planeringen för årets möten.
Om det är någon som är intresserad av att byta/gå in en ny temagrupp meddela
Sara.Nordenhielm@goteborgsregionen.se.
VFU-avtalet mellan institutionen för socialt arbete/GU och GR-kommunerna är nu
uppsagt. Elisabeth Ohlin, Institutionen för socialt arbete kommer att ha dialog med
IFO/FH/ÄO/HoS-chefsnätverken under våren. Resultat och förslag till fortsatt
samverkan i socialchefsnätverket efter detta.

4. Yrkesresan
Samtliga av landets kommuner ska via sitt RSS (regional samverkans- och
stödstruktur) meddela intresse att ingå i en nationell Yrkesresa. GR ska ta med
svaret till RSS-möte på SKR den 18–19 mars. Förslaget innebär att GR fortsatt
ansvarar för barn och unga, medan andra RSS tar på sig att utveckla nya
yrkesresor. Minst 60 % av landets kommuner behöver vara intresserade för att SKR
ska gå vidare. GR driver att de kommuner som bidragit till utvecklingen av
Yrkesresan bör bli kompenserade för detta när det nu utvecklas nationellt.
Uppskattningsvis har GR-kommunerna stått för 4 mkr i utvecklingskostnader.
GR:s skriftliga förslag till SKR är att kommunerna får motsvarande ”rabatt” i nästa
yrkesresor som tas fram.
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Nätverket ställer sig positiva till nationella Yrkesresan för GR-kommunernas del.
Om någon kommun inte ställer sig bakom detta eller är tveksamma,
ta kontakt med Lena Holmlund eller Sara Nordenhielm senast 16
mars.

5. AllAgeHub (bilder finns)
Leif Sandsjö och Yvonne Witzoe informerar om ansökan som har gått in till
Vinnovas testbäddsutlysning 2020-02-19. Ansökan är inlämnad på uppdrag av
ägarstyrgruppen. Om projektet beviljas medel blir uppstart i maj 2020 och avslut
april 2023. Ansökan utgår från en huvudsaklig idé, att Göteborgsregionen vill
skapa en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik
inom vård och omsorg. Testbädden AllAgeHub utgår från en omvänd testlogik där
det är användarnas egenformulerade behov som är utgångspunkt för vad som
testas snarare än företagens färdiga erbjudanden. Projektet är uppdelat i sex olika
arbetspaket.
Total projektbudget är cirka 15,4 mkr, varav cirka 7,7 mkr söks från Vinnova och
cirka 7,7 mkr utgörs av kommunernas medfinansiering. Medfinansiering sker
enbart genom inrapporterad arbetstid. Det som förväntas av verksamheterna är att
nuvarande ombud blir testledare. 25 % tjänst testledare i respektive kommun (jmf
med 20 % ombud idag), för Göteborgs del fyra gånger 25 % tjänst. Testledarna
kommer att arbeta med att möjliggöra och genomföra tester i berörda
verksamheter. AAH stödjer i behovsanalys, val av testbädd och förutsättningar
mm. AAH kommer också att facilitera processer genom civilsamhället.
Under våren kommer också en ansökan ställas till VGR, regionala
utvecklingsnämnden (RUN), om en fortsatt utveckling av AAH. Ingen kontant
medfinansiering kommer att krävas från kommunerna.
Besked från Vinnova 5 maj. Ansökan biläggs anteckningarna.

6. Korta punkter (bilder finns)
•

Maria Ljung informerar om aktuellt inom FVM, Färdplan Nära vård och
GR-projektet Vårdens medarbetare (se bilder). Ny överenskommelse kring
God och Nära vård innebär 500 mkr till landets kommuner. Till Västra
Götalands kommuner innebär det totalt 75 milj kr för år 2020 (jmf 16,7
mkr år 2019). Medel kommer att gå via RSS (samma som förra året) och
kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur medlen
används. Dialog pågår därför i temagrupp hälso- och sjukvård inför beslut i
socialchefsnätverket: fortsättning av pågående projekt Vårdens
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•

•

medarbetare samt Branschråd ÄO. VästKom önskar ta del av 3 mkr inom
ramen för ÖK Nära vård för länsgemensamt arbete med Färdplan Nära
vård och översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet samt underavtal.
Nätverket diskuterar VästKoms uppdrag kopplat till översyn av hälso- och
sjukvårdsavtal och har svårt att avgöra rimligheten i nivån på önskade
medel. Vad ingår i VästKoms grundfinansiering och inte? Kan detta
förtydligas? Nära vård och översyn av avtal är strategiskt viktiga frågor och
arbetet ska resurssättas efter behov. GR tar med sig dessa synpunkter inför
beslut i VästKoms ledningsråd.
Andra stimulansmedel till kommunerna kommer inom ramen för
överenskommelse Psykisk hälsa 2020 och Äldreomsorg – teknik, kvalitet
och effektivitet med den äldre i fokus. Nätverket önskar ej någon
samordning av dessa medel som går direkt till kommunerna.
Styrgruppen för social välfärd har gett i uppdrag till avdelningschefen att
be socialchefsnätverket att inkomma med ett yttrande i frågan: På vilket
sätt arbetar GR-kommunernas socialtjänst utifrån den nationella
strategin? Ett förslag har tagit fram i temagrupp boendeplanering och som
skickades ut med kallelsen. Socialchefsnätverket godkänner förslaget.

Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm
Några kommande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Nästa nätverksmöte 17 april
Utmaningsdriven samverkan – motverka boendesegregation 30 jan
Välfärdsteknikutredningen 16 mars
Samverkansdag Anna Nergårdh 23 april
Studieresa till Bryssel 7-8 maj
Prognoser för särskilda boendeformer FH och ÄO 26 maj
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