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Anteckningar
NÄRVARANDE

Nätverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ebba Gierow, Ale
Anita Hedström, Alingsås
Anette Johannesson, Göteborg
Karita Saapunki Björk, Göteborg
Lena Lager, Härryda
Karin Martinsson, Kungsbacka
Lena Arnfelt, Kungälv
Monica Bondesson, Lerum
Margareta Antonsson, Partille
Malin Tisell, Öckerö

Göteborgsregionen
•
•
•
•
•

Lena Holmlund
Sara Nordenhielm
Åsa Nilsson, punkt 1.
Yvonne Witzöe, punkt 2
Maria Ljung, punkt 4-5

Övriga
•
•
•

Jeanette Stål, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad, punkt 3
Ulrika Söderlund, VGR, punkt 3
Cornelia Moseid, Göteborgs Stad, punkt 4

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd i GR-kommunerna till följd av
Covid 19. (bilder finns)
GR följer på uppdrag av IFO-chefsnätverket upp utvecklingen av försörjningsstöd
med koppling till covid-19 månad för månad under 2020. Syftet är att kunna göra
jämförande analyser och bidra till ett löpande kunskapsunderlag. Åsa Nilsson
presenterar en första sammanställning för perioden jan-aug 2020. Överlag visar
underlaget på en stabilitet, men med viss ökning av försörjningsstödet i några
kommuner. Det är ett relativt litet underlag och det har funnits svårigheter att
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”koda” försörjningsstöd relaterat till Covid-19. Det finns fortfarande möjlighet för
fler kommuner att ingå i uppföljningen, både retroaktivt och från med nästa
datainsamlingsperiod (sep-dec). IFO-cheferna har också fått denna information.
Dialog
Det har varierat mellan kommunerna hur mycket tid insamlandet av data tagit i
anspråk. Arbetsinsats behöver vägas mot nytta. IFO-cheferna får i första hand
bedöma nyttan med kunskapsunderlaget i förhållande till arbetsinsats. Efter
årsskiftet genomförs erfarenhetsutbyte mellan systemförvaltare och enhetschefer i
frågan.

2. Regionalt stödcentrum hedersrelaterat våld och förtryck
Jeanette Stål informerar om processen. 11 GR-kommuner, Polisen och VGR har nu
fattat beslut om att ingå i samverkan i det planerade stödcentrumet. I det initiala
förslaget var budgeten 3 mkr. Kommunerna står för 50 % (1,5 mkr) och kostnaden
fördelas utifrån befolkningsmängd, Polisen för 25 % (750 tkr) och VGR 25 % (750
kr). Polisen kommer inte att gå in med kontanta medel utan med en halvtidstjänst.
Justerad budget för centrat blir 2, 25 mkr samt en halvtidstjänst från Polisen.
Kommunernas finansiering förblir densamma. Minskad budget innebär att
chefstjänsten blir en halvtidstjänst istället för heltid. Avtalsskrivning pågår med
ingående parter. Av kranskommunerna är Lerum representerade i avtalsgruppen.
Beslut sker i Göteborg 25 nov i KS och dec/jan i KF. Därefter går avtalen till övriga
parter. Efter årsskiftet tillsätts en styrgrupp för planering av verksamhet, uppstart
under 2021.
Förslag: Socialchefsnätverket utser en representant från kranskommunerna
tillsammans med en representant från GR. Margareta Antonsson, Partille, är
intresserad.
Beslut
Beslut representation i styrgruppen tas vid nästa socialchefsnätverk 13 nov.

3. Korta punkter
•

•

Styrgruppen för social välfärd har gett GR i uppdrag att lämna ett
remissvar på utredningen kring Framtidens socialtjänst: Hållbar
socialtjänst SoU 2020:47. Synpunkter inhämtas från socialchefsnätverket
genom workshop på nätverksträffen 13 nov. Socialcheferna kan bjuda in
andra nyckelpersoner till workshoppen om de önskar.
Styrgruppen för social välfärd ställde sig bakom att GR får ett fortsatt
uppdrag att utreda förutsättningarna kring ett gemensamt utförarregister
inom IFO/FH. Frågan kommer att anmälas till Förbundsstyrelsen som
information.
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•

•

•

•

•

Under november kommer ett skarpt erbjudande om nationella Yrkesresan
att skickas ut till kommunerna. GR för dialog med SKR om rabatt för GRkommunerna, då de investerat resurser i utvecklingen av YR barn och
unga.
GR genomför förstudie Yrkesresa vård och omsorg (FH, ÄO och kommunal
hälso- och sjukvård) i samarbete med SKR, SoS och övriga RSS. Syftet är
att utreda förutsättningar för en nationell yrkesresa. Cecilia Axelsson och
Karin Westberg ansvarar för genomförandet och löpande återkoppling
kommer att ges till nätverket.
Partnerskapet pilot ”Effektivt tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och
missbruk” pågår. Initiativ från Stockholms Stad, där samverkan också sker
med GR-kommunerna och Örebro. FoU i Väst har fått i uppdrag att göra en
kunskapssammanställning kring tidigt stöd ekonomiskt bistånd. Viktigt
arbete att följa med tanke på förslaget till ny socialtjänstlag där
förebyggande insatser lyfts fram tydligt.
Delregionala samverkansgruppen mellan AF och kranskommunerna har
haft två möten. Enats kring tre prioriterade uppdrag: säkerställa leverans
utifrån individernas behov, gemensamma arbetsmodeller för fler
lokala/regionala jobbspår, ökad kunskap/samverkan kring
utbildningsutbud för effektivare/bredare individuella val. En kartläggning
av samarbetet mellan kommuner och AF visar på brister och har
kommunicerats i gruppen. Nästa steg är att kartlägga utbildningsutbudet.
Kallelser för nätverksträffar 2021 skickas inom kort (3 per termin samt
prel. tider för kortare teams-möten emellan). En fysisk träff planeras till
våren 2021.

4. Hälso- och sjukvårdsfrågor
Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Efter dialog med berörda parter framkom 2019 intresse av att upprätta ett
gemensamt avtal kring VFU för legitimerad personal för samtliga kommuner, VGR
och de fyra lärosätena i länet. En uppdragshandling togs fram och en skrivargrupp
tillsattes. Nu finns ett framtaget förslag som ska stämmas av med lämpliga nätverk
på kommunsidan, se bilagt förslag. Senaste datum för inspel är 20-11-13.
Information om detta skickas i ett separat mejl från Maria Ljung inom kort.

Revidering av HoS-avtalet samt underavtal
Göteborgs Stad och kranskommunerna ska nominera personer till arbetsgrupper
för huvudavtalet samt de fyra delprojekten (1. specialiserad sjukvård i hemmet, 2.
läkarmedverkan i kommunal HoS, 3. ÖK samverkan kring personer med
funktionsnedsättning eller missbruk mm., 4. ÖK samverkan in- och utskrivning).
Det saknas fortfarande nomineringar från kranskommunerna gällande arbetsgrupp
för 1,2 och 3. GR kommer att samla utsedda personer för att stödja
informationsflöde och förankring i berörda nätverk.
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Dialog
Revideringen är en angelägen strategisk fråga och det är viktigt att vi hjälps åt och
bemannar med rätt kompetens och mandat i arbetsgrupperna. Monica Bondesson
återkommer under dagen (nu klart) om att ingå i arbetsgrupp för huvudavtalet.
Maria Ljung skickar ut frågan om nominering igen.

Översyn av samverkans- och ledningsstrukturer
I arbetet med gemensam färdplan nära vård ska en översyn av lednings- och
samverkansstrukturer på länsgemensam samt delregional vårdsamverkansnivå
genomföras av en extern part. Uppdrag från SRO.

Psykisk hälsa – koordinatorer samsjuklighet
Över lång tid har det funnits olika frågor med koppling till samverkan och till de
nationella överenskommelserna Psykisk hälsa och de medel som fördelas genom
denna. Frågorna hanteras i vårt län av Styrgrupp Psykisk hälsa vars representation
utsetts genom vårdsamverkan. Beslut fattas av VVG. Styrgrupp Psykisk hälsa
beslutade maj 2020 att en koordinator för samsjuklighet skulle tillsättas på varje
kommunalförbund och på VGR (totalt fem). Finansiering av 2019 års nationella
medel. Inriktningen på koordinatorns arbete skulle bestämmas av
vårdsamverkansgrupperna i länet. GR haft dialog med SIMBA, SAMLA och
vårdsamverkan i Göteborgsområdet. Motsvarande arbete pågår där och behov av
en koordinator på GR bedöms av kanslierna ej föreligga.
GR föreslår: Att Västkom informeras om att avsatta medel ej kan tas emot –
möjligtvis för mindre del avseende insamling av underlag till pågående FoU studie.
Beslut
Socialchefsnätverket ställer sig bakom GR:s hantering av frågan och välkomnar
översynen av lednings- och samverkansstrukturer.
Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm
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