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Karin Alvermalm, Alingsås
Anita Hedström, Alingsås
Anette Johannesson, Göteborg
Lena Lager, Härryda
Karin Martinsson, Kungsbacka
Eva Apelvi, Kungsbacka
Lena Arnfelt, Kungälv
Monica Bondesson, Lerum
Lotte Mossudd, Lilla Edet
Eva Klang Vänerklint
Helen Smith, Mölndal
Erika Hägg, Partille
Malin Tisell, Öckerö
Shujaat Noormohamed, Tjörn

Göteborgsregionen
•
•
•
•

Lena Holmlund
Sara Nordenhielm
Maria Ljung
Natalja Nilsson Lipovskaja, p 2.

1. Workshop Hållbar socialtjänst (bilder finns)
Styrgruppen för social välfärd har gett i uppdrag åt GR att lämna ett remissvar på
slutbetänkandet från utredningen kring framtidens socialtjänst, Hållbar
socialtjänst SoU 2020:47. Dagens workshop utgör underlag inför framtagandet av
remissvaret. Remissvaret kommer sedan att behandlas av presidiet för styrgruppen
för social välfärd samt presidiet för förbundsstyrelsen. Deadline är 1 feb.
Kungsbacka och Göteborg är remissinstanser av GR-kommunerna. GR:s remissvar
kommer att utgå från de huvudsakliga förslagen i utredningen samt ha ett regionalt
perspektiv. Huvudsakliga förslag gäller en mer förebyggande och tillgänglig
socialtjänst, krav på kunskapsbaserad socialtjänst där systematisk uppföljning är
en förutsättning för god kvalitet samt befogenhetsrätt för kommunerna att erbjuda
vissa insatser utan behovsprövning. Dialog i smågrupper kring möjligheter och
utmaningar genomfördes. Resultat sammanfattades i digitala post-its som tas med
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som underlag i remisskrivandet. De socialchefer som inte deltog i workshopen kan
lämna sina synpunkter via enkät (länk har skickats ut av Sara Nordenhielm).
Socialchefsnätverket får ett utkast till GR:s remissvar senast den 7 dec inför
nätverksmötet 11 dec. Beslut den 11 dec om nätverket ställer sig bakom.
2. Branschråd för äldreomsorgen (bilder och beslutsunderlag finns)
I maj 2020 startade ett temporärt branschråd för äldreomsorgen med
representanter från socialchefsnätverket, personalchefsnätverket samt
äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverket. I början av hösten har GR
genomfört kommunvisa dialoger i syfte att ta fram ett förslag till syfte, mandat,
prioriterade uppdrag och sammansättning för ett permanent branschråd för
äldreomsorgen. Kommunerna är samstämmiga i att en kraftsamling med regional
samordning/stöd behövs för att möta kompetensförsörjningsbehovet inom
äldreomsorgen. Ett branschråd ska syfta till en långsiktig och strategisk
kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner samt att göra branschen
mer attraktiv. Under 2021 ska branschrådet arbeta med sex uppdrag, varav tre är
högt prioriterade. Sammansättningen utgår från berörda chefsnätverk, nationella
aktörer samt GR. En förutsättning för branschrådets arbete är finansiering för GR:s
processtöd. Medel har sökts av ESF-för projekt under 2021, beslut kommer i
december. Förslag till representation från kranskommunerna presenterades.
Representation från Göteborg får utses parallellt med tanke på pågående
omorganisation. Uppstart av branschrådet sker i dec.
Beslut
Nätverket ställer sig bakom bildandet av ett branschråd för äldreomsorg, i enlighet
med bilagt Förslag till branschråd för äldreomsorg – mandat, sammansättning
och uppdrag.
Nätverket godkänner förslag till kranskommunernas representation i branschrådet.
Detta innebär att socialcheferna representeras av Eva Apelvi, Anita Hedström och
Margareta Antonsson.
3. Korta punkter (bilder finns)
•

•

Ny riktlinje för liggande transporter mellan VGR och kommunerna gäller
från 12 okt. Anette Johannesson informerar att Göteborg planerar för en
upphandling av de transporter som inte ingår i riktlinjen, t.ex. vid
växelvård där färdtjänst inte är ett alternativ. Är fler kommuner
intresserade av att samverka i frågan? Kontakta
anette.johannesson@stadshuset.goteborg.se.
Beslut om att utse Margareta Antonsson, Partille, till kranskommunernas
representant i styrgruppen för stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat
våld och förtryck. Planerad uppstart 2021. Påminnelse till er som inte
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•

•

•

•

meddelat vem avtalet ska ställas till för påskrift, mejla
jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se.
Erbjudande från SKR gällande nationella Yrkesresor kommer i november.
Vad innebär detta för GR-kommunerna? Fördjupning och dialog erbjuds
till socialcheferna och IFO-cheferna vid två tillfällen: 27 nov och 4 dec, kl.
15-16.15. Kallelser är utskickade.
Strategisk samverkansgrupp kranskommunerna och AF. kring 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. Nu pågår kartläggning
av utbildningsutbudet (Vux, AF och Folkhögskolor).
Kort lägesrapport FVM. Kommun-FVM har levererat enligt tidplan och
åtaganden. När det gäller programmet FVM har Cerner inte levererat som
förväntat, men inga justeringar i övergripande tidplanen ännu.
Rekvirering medel Vårdens medarbetare 2020. Rekvirering medel från GR
sker i efterskott utifrån upparbetade kostnader för 2020. Det innebär i
praktiken att kommunerna bokar upp förväntad intäkt i bokslutet 2020
medan själva rekvireringen görs i samband med slutredovisningen den 31
januari 2021. GR inväntar instruktioner från SoS och SKR. Återkommer
därefter med information och instruktion om hur rekvirering ska gå till,
förhoppningsvis i början av dec.

Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm
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