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Anteckningar
NÄRVARANDE
Nätverket


Karin Alvermalm, Alingsås



Anita Hedström, Alingsås



Lena Lager, Härryda



Karin Martinsson, Kungsbacka



Eva-Britt Apelvi, Kungsbacka



Lena Arnfelt, Kungälv



Helen Smith, Mölndal



Eva Klang Vänerklint, Mölndal



Lotte Mossudd, Lilla Edet



Monica Bondesson, Lerum



Margareta Antonsson, Partille



Erika Hägg, Partille



Rickard Persson, Stenungsund



Shujaat Noormohamed, Tjörn



Malin Tisell, Öckerö

Göteborgsregionen


Lena Holmlund



Cecilia Axelsson, ersätter detta möte Sara Nordenhielm



Maria Ljung, punkt 2



Åsa Nilsson, punkt 4



Natalja Kahraman, punkt 4

Gäster punkt 1:
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Cynthia Runefjärd, förvaltningschef gymnasium och arbetsmarknad
Kungsbacka



Lotta Nord, chef för stöd och styrning Kungsbacka



Susanne Svanholm, SKR



Anna Johansson, SKR



Kaj Larsson, Göteborgs Stad

1. Tema: Digitalisering (bilder finns)
Se medföljande bilder i bilaga, för sammanfattning av innehållet i nedan punkter.


Kartläggning om digitalisering av försörjningsstöd i GR-kommunerna.
Kartläggning har genomförts genom fråga via arbetsmarknadschefsnätverket.
10 kommuner svarade. I 8 kommuner pågår
planering/utvecklingsarbete/införande. 2 kommuner har inga planer på
införande i närtid



Exempel från Kungsbacka kommun med fokus på förändringsarbete. Cynthia
Runefjärd, förvaltningschef gymnasium och arbetsmarknad, och Lotta Nord,
chef för stöd och styrning informerar om införandet av Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess.



Digitalisering av socialtjänsten. Susanne Svanholm SKR informerar om
juridiska förutsättningar och hinder. Anna Johansson SKR. SKR riktar ett tack
till Kungsbacka kommun för mod i arbetet som lett fram till att digital
medarbetare inte är hotfullt på samma sätt som tidigare.



Exempel från Göteborg Stad. Kaj Larsson, stadsledningskontoret, om
utredning av förutsättningar och implementering.

2. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor (bilder finns)
Maria Ljung informerar om:
 Samverkan kring leverantörsanalys. En fråga lyfts, initierad av Göteborgs Stad
om intresse finns för samverkan kring leverantörsanalys för upphandling av ett
nytt journalsystem för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Syftet är att skapa
ett beslutsunderlag för val av framtida systemlösningar
och möjliga upphandlingspartners inom vård och omsorg. Bakgrunden är det
förprojekt inför ny upphandling av Hälso- och sjukvårdssystem Göteborgs Stad
startar upp 2020. Två frågor som de önskar utreda är:
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Hur kommuner i samverkan kan stärka sin kundkraft och skapa
tydligare kravspecifikationer avseende journalsystem för hälso- och
sjukvård samt socialtjänst?
o Hur kan kommunerna i samverkan mana leverantörerna till ett
gemensamt långsiktigt strategiskt tänkande med större flexibilitet och
kundfokus?
Frågan till kommunerna och kommunalförbund är om intresse av samverkan
med Göteborg Stad? Underlag kommer att skickas ut till nätverket.
Ställningstagande: Nätverket önskar att projektledaren från Göteborg Stad
bjuds in till nätverket.
 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Implementeringsansvariga i
kommunen är klara. Maria ställer frågan kring vilket behov sim finns av
kommunikation i nätverket kring FVM. Nätverket önskar fortsatt information
om FVM med fokus på konkret och tydlig bild över nuläget samt för en öppen
dialog kring vad kommunerna behöver samverka kring.
o

3. Aktuellt Covid 19, Utgår
Då inga frågor för erfarenhetsutbyte/dialog har lyft in utgår punkten.

4. Mobilisering kompetensförsörjning (bilder finns)






Personalbehovsprognos 2019-2029. Åsa Nilsson, GR, informerar om GRkommunernas personal- och rekryteringsbehov 2019–2029. I medföljande
bildspel återfinns utförlig information.
Branschråd för äldreomsorgen. Natalja Kahraman, GR, informerar om nuläget.
Det temporära branschrådet har påbörjat arbetet med att forma en
prioriteringslista. Ett förslag på fortsatt arbete kommer att presenteras 30/11.
Äldreomsorgslyftet. Förslag till regional samordning av utbildningspaket
kommer att skickas ut till nätverket från GR. Svar kring om kommunerna säger
ja eller nej till förslaget önskas senast 17 juni. Svar skickas till
anna.haglund@goteborgsregionen.se
GR kommer om kommunerna så önskar att göra vad de kan för att hitta
lösningar gemensamt med vuxenutbildningarna. Det finns osäkerhet gällande
genomförbarhet från kommuner, vuxenutbildningen och GR på grund av den
korta tid som finns för planering i satsningen. Kommuncheferna önskar därför
gemensam skrivelse från GR till regeringen avseende kortsiktigheten i
satsningen och svårigheten det innebär. För att stärka äldreomsorgen och
vården under coronakrisen föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i
maj ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska
erbjudas utbildning på betald arbetstid. Nu inleds en utbyggnad av
utbildningsplatser på vård- och omsorgsutbildningar inom regionalt yrkesvux
och folkhögskola inför hösten. Nyligen sa riksdagen ja till regeringens sjunde
extra ändringsbudget. Ett av förslagen var att införa ett äldreomsorgslyft så att
upp till 10 000 anställda inom vården kan vidareutbilda sig till vårdbiträde
eller undersköterska. Utbildningen ska ske på betald arbetstid och enligt en
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överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal ska
de personer som tar del av äldreomsorgslyftet erbjudas tillsvidareanställningar
på heltid. Regeringen gav nyligen Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020
betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av
satsningen. Under 2020 satser staten 54 miljoner kronor på regional
yrkesinriktad vuxenutbildning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård.
Under 2020 finansierar staten platserna fullt ut. För utökning av
utbildningsplatserna 2021 kommer kommunerna att stå för finansiering för
30 procent av platserna. För mer information se nedan länkar:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/nya-atgarder-for-attstarka-aldreomsorgen-och-varden-under-coronakrisen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringensaldreomsorgslyft-beraknas-leda-till-10-000-nya-tillsvidareanstallningar-paheltid-inom-aldreomsorgen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/10-000-nyatillsvidareanstallda-inom-aldreomsorgen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/05/prop.201920167/
Förstudie Yrkesresa vård och omsorg. GR har inom ramen för Partnerskapets
arbete lämnat förslag till Sveriges kommuner om förstudie för att utreda
förutsättningar för utvecklande av yrkesresa inom vård och omsorg.
Kommunerna ska genom RSS-nätverket skicka svar om intresse till SKR
senast 16 juni.

5. Korta punkter








Gemensam uppföljning ekonomiskt bistånd. Tillsammans med enhetschefer
och systemförvaltare arbetar GR för gemensam uppföljning av hur ekonomiskt
bistånd påverkas av rådande situation med Covid -19. GR erbjuder under
2020 från April till December, stöd med sammanställning av statistik och
analys.
Förstudie gemensamt utförarregister FH/IFO. GR tackar kommunerna för
engagemang och deltagande i intervjuer samt framtagande av statistik inom
området köpt vård och boende, IFO-FH. Delrapport kommer att skickas ut till
nätverket innan midsommar. Mer utförlig rapport ges på nätverksmöte i höst.
Temagrupp social hållbarhet i samhällsplanering. Information om framtagen
handlingsplan 2020-2023 med aktiviteter på kort, medellång och lång sikt.
Seminarium planeras i höst: På spaning efter ett socialt hållbart samhälle,
med tema Trygghetsboende. GR erbjuder kommunerna processtöd i deras
arbete för framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Strategisk samverkansgrupp kranskommuner och AF. Med anledning av AF:s
nya och minskade organisation och därmed minskad närvaro i
kranskommunerna har situationen ytterligare försämrats med anledning av
Covid 19. Personer lång ifrån arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån då
nya grupper arbetslösa kommer in på AF. För att stärka samverkan och öka
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kvaliteten i samarbetet startar därför en ny strategisk grupp. Från
socialchefsnätverket föreslås Lena Lager samt Margareta Antonsson. Mötet
godkänner dessa representanter. Målet 2020-2021 är att tillsammans i
samverkan säkerställa rätt leverans utifrån individers behov, gemensam
arbetsmodell för fler regionala jobbspår samt ett gemensamt
utbildningsutbud.
Status AllAgeHub. AAH avslutar sitt treåriga projekt och går nu in med en ny
ansökan som handlar om testbäddar och att kommunerna nu ska gå från ord
till handling och börja implementera välfärdsteknik. Medel har sökt från
Vinnova och VGR, där Vinnova sagt jag och VGR avser besluta i september.
Därmed avslutas AAH ombuden och kommunerna utser istället
testbäddsombud. Information skickas direkt till socialcheferna.

Vid anteckningarna,
Cecilia Axelsson
Nästa nätverksmöte 4 september
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