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1. När datorspelandet blir problematiskt (bilder finns)
Jenny Rangmar, forskare vid GR/FoU i Väst presenterar resultat från en
kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga. Gaming disorder
klassificerades som sjukdom av WHO (2018). Definitionen innefattar bl.a. att
personen ska ha ett ihållande mönster av spelbeteende som har en negativ inverkan
på livssituation, familjerelationer, sysselsättning och andra viktiga aktiviteter. Det
finns ingen kartläggning över hur vanligt det är i Sverige (Norge 0,6 %, Europa 1,6
%). Gaming disorder är vanligare hos unga män, med fysiska problem eller psykisk
ohälsa.
Forskning visar att hög användning av interaktiva medier kan ha en negativ
påverkan på sömn och skolprestation. Men det kan också ha positiva effekter på
kognitiva förmågor. Det finns ett samband mellan gaming disorder och psykisk
ohälsa, men det är inte klarlagt hur det kausala sambandet ser ut. Unga som ägnar
sig minst fyra timmar per dag åt tv, dator eller datorspel rapporterar oftare ont i
magen, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Slutsatserna är bl.a. att de flesta kan
spela dator utan problem, men att det är svårt att veta vart gränsen går. Det är
viktigt att vara uppmärksam på negativa förändringar, i fysisk eller psykisk hälsa.
Det behövs mer forskning om orsakerna till gaming disorder.
Rapport finns att läsa här.

2. Tema: Social hållbarhet i samhällsplanering
Gemensamt tema med samhällsbyggnadschefsnätverket. Arbetsgruppen för social
hållbarhet (tre samhällsbyggnadschefer och tre socialchefer) delar med sig av
erfarenheter, resultat och lärdomar från projektet Social innovation i
samhällsplanering samt gruppens arbete under året. Arbetsgruppen har i sin
definition av social hållbarhet i samhällsplanering ”jämlik tillgång till
välfungerande boende- och livsmiljöer” som utgångspunkt som också legat till
grund för projektet. Lilla Edet och Partille berättar om deras lokala projekt:
-

-

Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschef i Partille, berättar om deras arbete med
riktlinjer för bostadsförsörjningen med fokus på metoder för öka perspektivet
social hållbarhet.
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Lilla Edet, berättar om dialog som metod
för ungas inflytande i samhällsplaneringen och den stora utmaningen med att
inkludera unga i de demokratiska processerna. Hon trycker också på vikten av
eldsjälar och medarbetare med öppna sinnen som ger möjlighet till det
tvärsektoriella arbetet.

Nätverken får gemensamt processa kring arbetsgruppens fortsatta fokus och
arbetsformer. Det finns en enighet kring att fortsätta samarbetet mellan nätverken!
Inspelen från dagens diskussioner sammanställs och tas vidare i respektive nätverk
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och i arbetsgruppen för social hållbarhet med syfte att ta fram en idé och en plan
för det fortsatta gemensamma arbetet.

3. Regionalt stödcenter för utsatta för hedersrelaterat våld (bilder
finns)
Klas Forsberg och Jeanette Ståhl, Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret,
informerar om deras uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt
stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. En
kartläggning i Göteborgs Stad visar att cirka 15 % av ungdomar i årskurs nio är
utsatta för någon form av hedersrelaterat våld och förtryck.
Stadsledningskontorets bedömning är att det finns förutsättningar för ett regionalt
stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta
Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter.
Stödcentrumets uppdrag bör dels innefatta stöd till utsatta, dels stöd till
yrkesverksamma som möter utsatta/våldsutövare. Enligt liknande modell i
Stockholm (Origo) kan kommunerna finansiera 50 procent (kostnader fördelas
efter befolkningsmängd), Västra Götalandsregionen 25 procent samt polisen 25
procent. Uppskattad budget är 2,5–3 mkr per år, uppstartskostnader exkluderat
(ska sökas från Länsstyrelsen). Göteborgs Stad har pågående dialog med tilltänkta
samverkansparter. Preliminär uppstart för centrat är 2021.
Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för utbildning har fått i uppdrag
från förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett sådant stödcenter
(beslut i FS 22 nov). Parallell dialog med utbildningschefsnätverket och
kommunchefsnätverket den 6 dec. Preliminärt intresse återkopplas på nästa
kommunchefsgrupp (7 feb), vidare till beredning i respektive styrgrupp, och
eventuell rekommendation från förbundsstyrelsen i april. Därefter beslut i
respektive kommun.
Nätverket diskuterar frågor som rör Dialogas roll i förhållande till stödcentrats
(uppdragen ska samordnas i Göteborgs nya organisation och på sikt en part för
kommunerna att teckna avtal med), Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag med
b.la stöd till yrkesverksamma (men som inte har lokal kännedom) samt om
organisationen är för slimmad (antaganden är gjorda efter Origos modell).
Nätverket är generellt positiva till initiativet, medan Lilla Edet och Kungsbacka
kommer av olika skäl förmodligen att tacka nej.

4. Summering av 2019 och inför 2020 (bilder finns)
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Lena Holmlund summerar året som gått i nätverket och introducerar en dialog om
temaområden, temagrupper samt kopplingar till andra strategiska chefsnätverk.
Under diskussionen framkom följande synpunkter:










Vi har rätt temaområden – strategiska och långsiktiga.
Med tanke på kommunernas ansträngda situation bör respektive
temaområde också inkludera ett ekonomi- och effektivitetsperspektiv, t.ex.
vad innebär omställningen till nära vård för kommunernas kostnader (ett
FoU-arbete är påbörjat kring detta). Vad kan vi lära och bli mer stärkta av
varandra? Att bli modiga och säga nej. Hur kan GR bidra? Vad tjänar
kommunerna på att göra tillsammans? Blir mer intressant att också lyfta
till styrgruppen.
Återkoppling mellan temagrupperna och nätverket kan förbättras.
Vissa temagrupper kan behöva förtätas. T.ex. finns ingen sammanhållande
grupp kring välfärdsteknik och digitalisering.
Närmre samarbete med andra strategiska nätverk önskas.
Fördjupningsmötena kan användas för temaområdena på rullande schema.
Behöver inte vara så planerade, utan några frågor att samlas kring och
diskutera. Kan också användas för återkoppling från temagrupperna.
Förslagsvis ta fram årshjul för detta.
Mindre dragningar och mer dialog.

5. Korta punkter (bilder finns)
-

-

-

Cecilia Axelsson ger information om två länsgemensamma handlingar som är
ute på remiss hos kommunerna. Handlingsplan suicid: är en del av arbetet
utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk ohälsa. Syftet med
handlingsplanen är att skapa en gemensam grund för kommunernas och
regionens suicidpreventiva arbete och för samarbete med andra aktörer.
Överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa: har sin
bakgrund i Västbus samt ny lagstiftning. Syfte och mål är att samordna och
säkra vård, stöd och behandling. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år,
oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade insatser
och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna. Innebär att kostnadsansvaret för hälsoundersökningar ligger
helt på VGR, men insatser behöver säkras från samtliga aktörer efter en
hälsoundersökning. Sista svarsdatum för båda är 14 feb 2020.
Återkoppling från möte med Institutionen för socialt arbete GU kring
VFU: Universitet önskar en fortsatt samverkan med kommunerna. Förslagsvis
bjuds de in till lämpligt fördjupningsmöte för dialog om samarbete.
Socialchefsnätverkets representanter i Interimistiskt kunskapsråd. Ebba
Gierow och Louise Odengard är föreslagna. Diskuteras visade på efterföljande
fördjupningsträff.
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-

-

-

Temagrupp kompetensförsörjning går vidare med arbete kring en regional
strategi för kompetensförsörjning inom socialtjänsten och
kommunal hälso- och sjukvård samt branschråd äldreomsorg. GR
undersöker finansiering.
Temagrupp boendeplanering planerar för ett seminarium i vår med fokus på
behovsprognoser särskilda boenden. SKL, goda exempel och
erfarenhetsutbyte står i fokus.
GR kommer för AllAgeHub att gå in med en Vinnova-ansökan om ny
projekttid. Deadline är 19 februari.

Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm
Några kommande aktiviteter:





Nästa nätverksmöte 28 feb
Strategisk innovationsledning, AllAgeHub, 23 jan
Utmaningsdriven samverkan – motverka boendesegregation 30 jan
Studieresa till Bryssel 7-8 maj
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