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Anteckningar
NÄRVARANDE
Nätverket
• Ebba Gierow, Ale
• Lena Lager, Härryda
• Lena Arnfelt, Kungälv
• Lotte Mossudd, Lilla Edet
• Erika Hägg, Partille
• Malin Tisell, Öckerö
• Karita Saapunki Björk, Göteborg
• Eva Apelvi, Kungsbacka
• Lena Palm, Lerum
• Anette Johannesson, Göteborg
• Louise Odengard, Göteborg

Göteborgsregionen
• Lena Holmlund
• Yvonne Witzöe
• Sara Nordenhielm
• Anna Haglund p 1, 6
• Cecilia Axelsson, p 2

1. Tema: personal och kompetensförsörjning (bildspel finns)
Anna Haglund informerar om att socialchefsnätverkets temagrupp kompetens har
med bakgrund i arbetet med assisterande tjänster tagit initiativ till en kartläggning
av utbildningsnivån inom äldreomsorg i GR-kommunerna (fokus på förhållandet
mellan medarbetare som har och saknar undersköterskeutbildning). Temagruppen
efterfrågade en nulägesbeskrivning – är det en brist på utbildande undersköterskor
och i så fall hur omfattande? Svar ska skickas in senast den 12 sep. Temagruppen
träffas den 24 sep då kartläggningens resultat kommer att analyseras för
presentation på socialchefsnätverkets kommande träff.

1 (6)

Socialchefsnätverket
Anteckningar 2019-09-06

Lena Holmlund berättar att temagruppen även tagit del av arbetet med GR:s
branschråd förskola som syftar till att samla olika aktörer och perspektiv kring
frågan om kompetensförsörjning i förskolan för att arbeta långsiktigt och
strategiskt med ett regionalt perspektiv. Förslagsvis bjuds representanter in till
kommande socialchefsnätverk för inspiration till kommande arbete inom området
kompetensförsörjning.
Diskussion och synpunkter:
- Enkäten kräver manuell hantering på enhetschefsnivå och osäkert om svar kan
ges i tid. GR tar med sig frågan om förlängd svarstid.
- Erika Hägg efterfrågar mallar/metoder för kompetensinventering. Flera är
intresserade. Mejla gärna till nätverket eller
Sara.Nordenhielm@goteborgsregionen.se som vidarebefordrar.

2. Nationella stimulansmedel samt inriktningsdokument (bildspel
finns)
Cecilia Axelsson informerar om pågående nationella och regionala satsningar inom
hälso-och sjukvård, äldreomsorg och psykisk ohälsa.
Nationell satsning på Förstärkning av äldreomsorgen. Socialstyrelsen
administrerar och fördelar stimulansbidrag, 500 miljoner kronor, till landets
kommuner utifrån befolkningsstorlek för att användas där behoven är som störst.
Rekvireras senast den 31 oktober 2019
SKL och regeringen har slutit en överenskommelse Investering för utvecklade
förutsättningar för vårdens medarbetare omfattande 100 miljoner till landets
kommuner under 2019. Medlen fördelas via RSS (regionala samverkans- och
stödstrukturer). Västkom förfogar över 2 miljoner, GR-området 8 miljoner. Det
finns stora möjligheter att använda medlen där behov finns, till exempel för GRgemensamt processtöd och kompetensutveckling FVM. GR undersöker om medlen
kan skjutas över till nästa år. Temagrupp hälso- och sjukvård diskuterar hur
medlen ska användas (17 sep) och ett konkret förslag skickas ut med kallelsen inför
11 okt.
Diskussion och synpunkter i nätverket:
- En förutsättning för GR-gemensam samordning är att medlen kan användas
under nästa år. Annars kanske bäst effekt om medlen fördelas direkt till
kommunerna.
- Positivt med processtöd för införandet av FVM. Även kompetensutveckling. Är
den största frågan och som kostar mest.
- Kan medlen användas för att bekosta optioner? Mer klarhet behövs i frågan.
Blir det samma kostnad för SAMSA som för option 1? Oklart i dagsläget.
- Finns andra idéer än FVM? Meddela gärna
Lena.Holmlund@goteborgsregionen.se innan temagruppen möte den 17 sep.
- Nätverket ser gärna att ett konkret förslag skickas ut innan nästa möte.
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Överenskommelse mellan regeringen och SKL inom området psykisk hälsa där
medlen för utvecklingsinsatser går direkt till kommunerna och regioner efter
befolkningsstorlek. Finns också medel för brukarmedverkan (VGR, VGK),
samverkan kring personer med behov av insatser från flera huvudmän (Västkom),
ungdomsmottagning för psykisk hälsa (VGR, VGK). Finns också medel direkt till
regionen, t.ex. för att korta köerna till BUP och förbättrad traumavård.
Inriktningsdokument gällande integrerade verksamheter inom området psykisk
ohälsa, missbruk och beroende ute på remiss i länets kommuner. Sista svarsdag är
20 nov till GR. Uppdraget har sin bakgrund i arbetet med Handlingsplan för
psykisk hälsa och syftar till att utgöra en gemensam grund för kommunernas och
regionens samverkan kring personer med sammansatta behov i form av
integrerade verksamheter/mottagningar. GR sammanställer GR-kommunernas
synpunkter till VästKom.
På önskemål kommer GR göra en sammanställning av remissvaren till nätverket.

3. Fokusområden och uppföljningsplan (Bildspel)
Lena Holmlund informerar att GR har fått i uppdrag från förbundsstyrelsen att
verksamhetsplanen ska vara mindre omfattande än tidigare samt lättare att följa
upp. Den strategiska inriktningen kompletteras därför med en årlig plan
för uppföljning inom några aktuella fokusområden. Den kommer även att innehålla
en detaljbudget. Kriterierna för fokusområdena är att de ska utgå från
utmaningarna i ”Strategisk inriktning 2020-2023), det ska vara möjligt att följa en
förflyttning under verksamhetsåret samt att antalet fokusområden ska vara
begränsade. Samtliga styrgrupper ger förslag till fokusområden och
förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige fattar beslut (22 nov respektive 17 dec)
om vilka prioriterade fokusområden som ska ingå i Plan för uppföljning och
detaljbudget 2020. Styrgruppen för social välfärd har prioriterat
kompetensutvecklingsinsatser som främjar en ökad digital kunskap, insatser som
stärker ungas hälsa i Göteborgsregionen samt stärkt vårdsamverkan för ett
framgångsrikt införande av nära vård.
Synpunkter och reflektioner inhämtas också från tjänstemannanätverk, även om
beslutet ligger hos politiken. Socialchefsnätverket gör följande medskick:
-

FVM – vad behöver vi göra på hemmaplan och vad kan GR stödja i?
Kompetensutveckling med Yrkesresan som modell?
Flera betonar att socialtjänstens roll i samhällsplaneringen är en viktig fråga att
fortsatt arbeta med GR-gemensamt.
GR kan stötta kommunerna i mötet kring gränsdragningsfrågor med VGR.
Enighet kring att en förskjutning har skett av ansvar och kostnader. Mer
kunskap behövs på politisk- och tjänstemannanivå. Inte enbart en GR-fråga,
här vi behöver vi vara eniga i länet. Hur kan Västkom-samarbetet stärkas?
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-

-

Får vi stöd i omställningen till Nära vård kommer ansvars-, gräns- och
kostnadsfrågor lösas ut efterhand.
Hur ska det följas upp? Vad finns det för verktyg? (en särskild analysgrupp
kommer att arbeta med detta på GR).
Etablering av nyanlända – behöver mobilisera mer just nu när det gäller den
gruppen. Och finns ett värde av att samarbete i GR-området. Gemensamma
projekt?
Förslagsvis bjuds AF och Migrationsverket in till ett nätverksmöte framöver.

4. VFU och samarbetet med GU
Fråga från Elisabeth Ohlin/GU – kompetensgrupp som kompensation för avtalslös
samverkan VFU GR/Göteborgs Universitetet. Diskussion och överenskommelse om
hur vi går vidare.
Det finns ett intresse från GU att starta en samverkansgrupp som kompensation för
avtalslös samverkan VFU GR/Göteborgs Universitet, liknande den gamla ”SURgruppen”. Lena Holmlund och Ingvor Gunnarsson är inbjudna till möte för att
diskutera frågan.
Diskussion nätverket:
-

Vad är syftet med gruppen? Vi har redan VFU-gruppen, vilka andra frågor ska
diskuteras i det nya forumet? Nätverket ser behov av att diskutera strategiska
frågor t.ex. utbildningens innehåll och förankring i verksamhetens behov.

Lena H tar med sig synpunkterna till mötet och återkommer.
Ersättare för Mio Saba i VFU-gruppen? Lena Arnfelt tillfrågar Monika Fundin i
Kungälv som varit med tidigare.

5. Korta punkter
-

-

Påminnelse om enkät om kommunal hälso- och sjukvård från Västkom.
Utskicket från Västkom vidarebefordras igen till nätverket.
Samhällsbyggnadscheferna kommer på mötet den 6/12. Finns ett intresse
från BRG (Business Region Göteborg) att samverka med socialchefer och
samhällsbyggnadschefer kring det näringslivsstrategiska programmet,
exempelvis gemensam workshop. Temagruppen bereder frågan.
Skrivelse arbetsmarknadsutredningen. Ett utkast kommer att skickas ut på
remiss innan nästa möte. GR försöker fånga de mest strategiska frågorna.
Grynings förfrågan till Västkom. Lena återkopplar till ägarstyrgruppen att
GR inte har möjlighet att åta sig ett sådant utredningsuppdrag.
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-

ESF po2-ansökan – arbetsmarknadsområdet. Yvonne informerar om att
åtta kommuner var intresserade av att delta i en gemensam ansökan. GR
har haft kontakt med olika parter som AF och samordningsförbund. Ett
krav från ESF är att AF deltar som part, men deras nya uppdrag att arbeta
nationellt gör det problematiskt. GR har tillskrivit ESF om situationen.
Eventuellt en ny utlysning senare i höst, då kanske är det möjligt att söka.
GR-besök i alla kommuner och SDF:er under 2020 angående mervärde
samt SWOT (tas med till nästa möte).
Utredning av socialtjänst. Anette J och Lena H återger möte med
utredningen av en ny socialtjänst där färdiga och pågående förslag
diskuterades. Bland annat finns förslag om ett tillägg att samtlig personal
har ett ansvar att arbeta enligt beprövad erfarenhet och evidensbaserad
praktik, inrättande av speciella tjänster enligt modell ”förste-lärare” för att
behålla kunniga socionomer i klientarbetet men samtidigt erbjuda
karriärvägar samt införandet av en skyddad titel ”socialtjänstchef” som
kräver särskild utbildning. Nätverket diskuterar en sådan lösning – hur
hanteras då hälso- och sjukvård som ofta ligger under socialchefen? Andra
förslag är en särskild äldreomsorgslag (något nätverk invänder mot),
möjlighet för kommunerna till förenklad handläggning. Lena tar med
medskicken. Diskussion om utredningens ställningstaganden om
socialtjänstens yttersta ansvar, lättillgängliga insatser, skälig levnadsnivå
(försörjningsstöd ingår inte). Utredningen har inte något uppdrag för
ambitionshöjning, utöver kompetens.
AllAgeHub: Yvonne informerar om pågående omställning, framöver
kommer fokus vara stöd till innovations- och utvecklingsarbete ute i
kommunerna. Visningsmiljö och lokaler sägs upp from årsskiftet. Under
höstens förstärks det arbetet med två nya medarbetare: Magdalena
Jämtheden och Helena Molker-Lovén. Ambitionen är att AAH besöker
samtliga ledningsgrupper och ombud i kommunerna för att föra en dialog
om pågående projekt samt hur man bäst ska stödja arbetet framöver. Här
behövs nätverkets hjälp med förslag på tider som passar. Skicka gärna
direkt till Anna.Haglund@goteborgsregionen.se som samordnar.
Diskussion pågår med finansiärerna om att förlänga AAH ett halvår på
innevarande medel. Nya ansökningar till Vinnova och VGR planeras inför
till våren.
Förfrågan från Västkom om det finns intresse för dialogträffar kring FVM i
höst. Nätverket är positiva och Maria L tar med sig frågan.
Frekvensen av möten. Diskussion kring vilka behov nätverket har. Vi enas
kring 8 möten per år med start 2020 och därefter utvärdering vid årets
slut. GR återkommer med förslag till tider.

6. Rapport om nyckeltal inom äldreområdet (bilder finns)
Anna Haglund informerar om 2019 års nyckeltal inom äldreområdet (personer
över 65 år). På nationell nivå har andelen äldre som får insatser från socialtjänsten
minskat, men hälso- och sjukvårdsinsatser ökar. Även hos GR-kommunerna finns
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samma trend över en treårsperiod. Psykisk ohälsa bland äldre ökar, även
självmordsstatistiken där en särskilt utsatt grupp är äldre män. Användningen av
digitala arbetssätt ökar, men enbart 64 % av kommunerna erbjuder wifi. Som ett
mått på kontinuitet i hemtjänst lyfts att brukare i genomsnitt möter 15 personer på
14 dagar. Inom GR-kommunerna skiljer sig andel med hemtjänst och särskilt
boende 65 år och äldre. Även kostnader per invånare och per brukare skiljer sig åt
mellan kommunerna, vilket kan ha sin förklaring i till exempel demografiska
förhållanden, hur kostnader mäts, biståndsbeslut. Genomsnittstiden på särskilt
boende är 3 år i GR-kommunerna men i diskussionen framkommer stora
variationer, från 9 mån till 2 år.

7. Studieresa?
Förslag på att åka till Bryssel och besöka bl.a. ESF-kontoret. Intresse finns och GR
går vidare med planering av studiebesök, helst maj.

Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm

Några kommande aktiviteter:
Nästa nätverksmöte är 11 oktober
Socialchefsdagarna 25-27 september
Mötesplats IFO är den 14 november
På spaning efter social hållbarhet 18 november
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