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1. Mötet inleds 

Lena Holmlund, GR, inleder mötet och hälsar välkommen.  

 

2. Under rådande omständigheter, IFO under pandemin, 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.  

Presentation av rapport ”Under rådande omständigheter” Isabelle Carnlöf, 

Myndigheten för Vård och omsorgsanalys inbjuden.  

Länk till rapporten: Under rådande omständigheter | Vård- och omsorgsanalys 

(vardanalys.se)  

 

Efterföljande gruppdiskussion utifrån frågeställningarna: 

• Vad innebär en ökad utsatthet och hur planerar vi för det?  

• Kan vi göra något gemensamt för att stärka IFO verksamheternas 

förutsättningar?  

 

Tre medskick från gruppdiskussionerna utifrån frågor att arbeta vidare med 

var: 

• GR-gemensam konsekvensanalys efterfrågas, hur det ska göras lokalt 

och vilka parametrar och vilka intressenter. 

• Att tillsammans med utbildningsnätverket ser på hur vi möter 

distansutbildning på gymnasiet. Samverka för att tidigt möta upp 

(redan nu) de som inte klarat att få avgångsbetyg från gymnasiet och 

kanske göra en gemensam, kommunövergripande satsning för den 

gruppen. 

• Behov av en kartläggning gällande vuxna med beroendeproblematik, 

finns en utveckling av längre placeringar? 

 

 

3. Förstudie gemensamt utförarregister, slutrapport och 
rekommendation om fortsatt arbete  

Cecilia Axelsson presenterar slutrapport av förstudie gemensamt 

utförarregister köpt vård inom IFO och FH. Slutrapport och underlag inför 

beslut har skickats en vecka innan mötet. 

GR rekommenderar medlemskommunerna:  

• Att inleda samarbete med SPINK, Göteborgs Stad, för uppbyggnad av 

ett gemensamt utförarregister, köpt vård och boende inom IFO/FH. 

Samarbetet innebär, i ett första steg, uppbyggnad av ett gemensamt 

leverantörsregister och genomförande av systematisk 

leverantörsuppföljning.  

• Att inleda förstudie för att utreda tekniska och juridiska förutsättningar 

för att skapa ett GR gemensamt it-stöd i samverkan med Skånes 

Kommuner. It-stödet ska kunna utvecklas och skapa förutsättningar för 

utökat samarbete, för de kommuner som så önskar, med central 

placeringsfunktion för att kunna nyttja registret.  

https://www.vardanalys.se/rapporter/under-radande-omstandigheter/
https://www.vardanalys.se/rapporter/under-radande-omstandigheter/
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Rasim Avdic och Johan Noldal, GR, presenterar förslag till förstudie för att 

utreda tekniska och juridiska förutsättningar. Kostnaden för förstudien,  

141 000 kronor, föreslås fördelas mellan kommunerna efter folkmängd. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket ger GR i uppdrag att inleda förstudie för att 

utreda de juridiska och tekniska förutsättningarna för uppbyggnad av ett, inom 

GR, gemensamt it-stöd avseende utförarregister köpt vård IFO/FH. 

 

4. Överenskommelser mellan regeringen och SKR 2021.  

• Fördelning av medel, suicidprevention.  

Cecilia Axelsson, GR, berättar om förslag för fördelning av GR 

gemensamma medel. Bilder bifogas. Länk till mer information om 

överenskommelsen: Överenskommelse om insatser inom 

område psykisk hälsa och suicidprevention 

Underlag inför beslut är utskickat innan mötet. Socialchefsnätverket 

beslutade 210305 att ge GR i uppdrag att samla ombuden och 

identifiera behovet av aktiviteter som ger samverkansvinster. Särskilt 

ska insatser med koppling till omställningen till nära vård och det 

förebyggande arbetet i kommunerna beaktas. Tre möjliga förslag 

presenteras utifrån mötets dialog med kommunernas representanter. 

Efter möte med kommunernas ombud inom område psykisk hälsa har 

tre förslag tagits fram. Förslagen gäller under förutsättning att beslut 

fattas på VVG och SRO om att fördela medel till kommunalförbunden. 

 

Förslag 1 

1000 000 kronor avsätts till de föreslagna gemensamma aktiviteterna, 

vilken fördelas mellan kommunerna. 1% avsätts till administrativa 

uppgifter, cirka 55 000 kronor. Resterande medel, cirka 82 %, fördelas 

ut till kommunerna enligt befolkningsmängd. 

Förslag 2 

300 000 kronor avsätts till de föreslagna gemensamma aktiviteterna. 

1% avsätts till administrativa uppgifter, cirka 55 000 kronor. 

Resterande medel, ca 92 %, fördelas ut till kommunerna enligt 

befolkningsmängd. 

Förslag 3 

Medlen fördelas direkt ut till kommunerna. Ingen samordning sker. GR 

behåller medel för administrativa uppgifter. 

 

Beslut: Då enighet inte finns kring förslag 1 eller förslag 2 fördelas 

medel till kommunerna i enlighet med förslag 3. Beslutet gäller under 

https://skr.se/download/18.303bc5d51768421ffcb5290c/1608727757886/Overenskommelse_insatser_psykisk_halsa_2021.pdf
https://skr.se/download/18.303bc5d51768421ffcb5290c/1608727757886/Overenskommelse_insatser_psykisk_halsa_2021.pdf
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förutsättning att beslut fattas på VVG och SRO om att fördela medel till 

kommunalförbunden. 

 

Möjlighet finns att ta del av utbildningar genom GRs öppna utbud. 

Önskas ytterligare utbildningssatsning genom GR ta kontakt med 

Nicholas Singleton, GR, för fortsatt dialog.   

 

• Överenskommelse God och nära vård 

Maria Ljung, GR, informerar om nuläge och planering framåt utifrån 

dialog i temagrupp HSV om överenskommelse God och nära vård. 

Bilder bifogas. Länk till mer information om överenskommelsen finns i 

rubrik.  

Socialchefsnätverket beslutade 2021-03-05 att tilldela GR 10% av 

medel inom ÖK- Nära vård 2021 och ge GR uppdrag att arbeta vidare 

med föreslagna gemensamma aktiviteter 2021. Förslag till 

gemensamma insatser kopplat till ÖK nära vård har nu diskuterats och 

planerats med temagrupp HSV enligt nedan. Underlag skickades ut till 

socialchefsnätverket för att ta del av innan mötet.  

 

1.  Nära vård 

Processledare GR 

Lokala Processledare 

Seminarier/Utbildningar 

2. Digital lärplattform långsiktig/strategisk planering 

3. 4. och 5. Utreda/förstudier 

Möjligheterna till att utveckla samverkan med lärosätena 

Samarbete kring expertkunskap över kommungränserna  

Karriärsutvecklingsmodell legitimerad  

6. MAS och MAR nätverk 

7. Förslag från Temagrupp digitalisering  

8. FoU- studier 

9. Gemensamma aktiviteter på länsnivå 

10. Mötesplats Nära vård våren 2022 

 

Beslut: Socialchefsnätverket ger GR i uppdrag att arbeta vidare i 

enlighet med förslaget från temagrupp hälso- och sjukvård. 

 

5. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet 

Maria Ljung, GR, informerar om nuläge kring revidering av hälso- och 

sjukvårdsavtalet och lyfter frågor där kommun och region i dagsläget inte är 

överens. En sådan fråga rör punkt 3:5 i överenskommelse om samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. På 

https://skr.se/download/18.47e5b952177449c0feba4717/1612168629010/Overenskommelse_God_och_nara_vard%202021.pdf
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mötet konstateras att socialchefsnätverket GR önskar ha kvar schablon i 

gällande kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet (HVB mm). GR 

meddelar representanterna i arbetsgruppen för revidering av 

överenskommelsen detta ställningstagande.  

Remisserna för både färdplan – länsgemensam strategi för God och nära vård 

samt HoS-avtal, underavtal och överenskommelse skulle gått ut i april, men det 

behövs mer tid för dialog och förankring. 

Tiden för revideringsarbetet förlängs till september 2021. Baserat på ny 

lagstiftning ska också Västra Götalandsregionen och kommunerna se över 

primärvårdsuppdraget. Förslaget är att arbetet med primärvårdsuppdraget på 

länsnivå kommer att ske i två delar: 

 

Del 1: I arbetet med revideringen av HoS-avtalet ska arbetsgrupperna utifrån 

det nya lagförslaget kring primärvårdens grunduppdrag ta ställning till vad 

som bör skrivas in i förslaget till revideringen av HoS-avtalet. Klart innan HoS-

avtalets remiss i september. 

Del 2: Ny arbetsgrupp som ska tydliggöra kommunernas respektive VGR:s 

primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen 

inom hälsa, vård och omsorg. Ett arbete som kommer pågå under längre tid 

(även efter remissen för Hos-avtal) då det finns mycket att ta hänsyn till 

exempelvis nästa propp. utifrån Huvudbetänkandet i God och nära vård SoU 

2020:19. 

 

Den 4/5 erbjuds GR-kommunerna en digital konferens om nära vård och 

primärvårdsuppdraget. Detta är ett tillfälle att ställa frågor och få förtydligande 

från Anna Nergårdh och SKR vad gäller nära vård, kommunal hälso- och 

sjukvård samt primärvårdsuppdraget. Som förberedelse till konferensen 

skickades förfrågan om aktuella frågeställningar och att dessa skulle skickas in 

till GR från Socialchefsnätverket. Inga frågeställningar har inkommit innan 

dagens möte. GR har sammanställt de frågeställningar som har framkommit i 

temagrupp HSV samt i andra sammanhang och sänder dem till VästKom som 

en förberedelse inför konferensen den 4/5. 

6. Korta punkter 

• Avtal kring LMS, digital lärplattform. 

GR har genomfört en direktupphandling av ett LMS, det är samma 

verktyg som VGR och SKL kommentus har. (Det verktyg som SKR 

använder för den nationella Yrkesresan). Det kommer nu att 

genomföras ett antal pilotprojekt, bla Vårdens medarbetare, delprojekt 

2. GR kommer att utvärdera dessa piloter för att sedan ta beslut om en 

uppskalning av arbetet.  
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• Yrkesresan 

GR har nu officiellt fått uppdraget att vara nationell utförare av 

Yrkesresan barn och unga. Cristina Dahlberg blir projektledare. Lena 

Holmlund sitter med i den nationella styrgruppen för alla Yrkesresor, 

Nicholas Singleton i styrgrupp Yrkesresan barn och unga. 23 april tar 

den nationella styrgruppen beslut om vilka kommande resor som ska 

prioriteras. GR rekryterar en regional projektledare Yrkesresa barn och 

unga. 

 

• Återkoppling, frågor om Gryning Vård AB. 

Kommunernas svar på de utskickade frågorna från ägarstyrgruppen ska 

nu behandlas av de fyra kommunalförbundens politiska styrelser som 

återkommer till ägarstyrgruppen med ett gemensamt ställningstagande 

angående drift och utveckling av Gryning vård AB. Så snart detta 

ställningstagande är gjort kommer GR att gå ut med mer information. 

 

• Kort rapport Arbetsgruppen för Social hållbarhet.  

Information från arbetsgrupp social hållbarhet. Arbetsgruppen social 

hållbarhet föreslår att GR håller samman en ansökan till Vinnovas 

utlysning Social hållbarhet i fysisk planering. Underlag med förslag på 

mål, syfte och genomförande i en projektidé som kan utvecklas vidare 

till en ansökan bifogas anteckningarna i utskick till 

Socialchefsnätverket. För att kunna delta i projektet kommer 

kommunen behöva utse en lokal projektledare samt en 

förvaltningsgemensam, arbetsgrupp som jobbar i projektet. 

Kommunen kommer att få bidra till viss del med egentid och få 

ersättning av Vinnova för delar av insatsen, förutsatt att projektmedel 

beviljas. 

Är din kommun intresserad av att delta? Anmäl intresse senast 7 maj 

till lisa.strom@goteborgsregionen.se . 

 

• Kort rapport från temagrupp digitalisering. 

Sandra Goll Rasmussen Nielsen, GR, informerar om nuläge i  

temagrupp digitaliserings arbete utifrån de gemensamma 

fokusområden som Socialchefsnätverket beslutade om på möte 210305.  

 

Fokusområde I - Stödja breddinförande 

Uppdrags- och kompetensbeskrivning underframtagande 

En person per kommun 

Målsättning: gruppen är tillsatt i juni (ej arbetsstart) 

 

Fokusområde II- Stödja digitala möten kring individsamverkan 

Uppdrags- och kompetensbeskrivning underframtagande 

En mindre grupp (6-8 personer) 

mailto:lisa.strom@goteborgsregionen.se
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Målsättning: gruppen är tillsatt i juni (ej arbetsstart 

 

Fokusområde III- Kompentensutveckling till ledning 

Utbildningsledare GR tillsatt 

Arbete påbörjat 

Målsättning: att erbjudandet presenteras vid nätverket i juni 

 

Information till Socialchefsnätverket om kommande arbete: 

Fakturering av medel, de totalt ca 200 000 kr som beslutats för 

gällande Äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 

fokus, kommer att ske. Kommunerna rekvirerar från Kammarkollegiet 

senast 1 december 2021. Information om hur GR går tillväga för att 

fakturera kommunerna kommer inom kort.  

De utbildningsplatser som tas fram inom Fokusområde III föreslås 

bekostas genom kommunens egna medel i överenskommelsen God och 

nära vård. 

Arbetsgrupper ska tillsättas för fokusområde II och III. Information 

kommer från Temagruppen inom kort. Grupperna ska vara tillsatta 

innan sommaren. 

 

• KROM Rusta och matcha - Arbetsförmedlingen 

(arbetsformedlingen.se)  

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans 

med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete 

eller utbildning på så kort tid som möjligt. Som en del av 

Arbetsförmedlingens reformering ska tjänsten införas successivt i hela 

landet under året, och införandet sker i tre etapper med start i maj 

2021. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt med införandet av Rusta 

och matcha att säga upp avtalen med leverantörerna av Stöd och 

matchning i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör 

användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. I Rusta och 

matcha kan arbetssökande själva välja leverantör utifrån Lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Ta del av mer information genom länken i 

rubriken ovan.  

 

7. Mötet avslutas. 

Möte gemensamt med kommunchefer och utbildningschefer inleds därefter.   

 

 

Antecknat av Cecilia Axelsson, planeringsledare GR. 

 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/rusta-och-matcha
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/rusta-och-matcha
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