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NÄRVARANDE FRÅN NÄTVERKET 

Ebba Gierow, Ale 

Karin Alvermalm, Alingsås 

Anita Hedström, Alingsås 

Monica Sörensson, Göteborgs Stad 

Carin Bringestedt, Göteborgs Stad 

Tina Isaksson, Göteborgs Stad 

Lena Lager, Härryda 

Eva Apelvi, Kungsbacka 

Lena Arnfelt, Kungälv 

Monika Bondesson, Lerum  

Lotte Mossudd, Lilla Edet 

Helen Smith, Mölndals Stad 

Ismar Alibegovic, Mölndals Stad (praktikant) 

Margareta Antonsson, Partille 

Erika Hägg, Partille 

Malin Tisell, Öckerö   

NÄRVARANDE FRÅN SOCIALA STYRGRUPPEN, PUNKT 3 

Pia Gillerstedt  

Per Holm  

Erling Alsin 

Nina Miskovsky 

Eva Andersson 

Ove Dröscher 

Marie Raask 

Patrik Linde 

NÄRVARANDE GÄSTER 

Ann-Sofie Hermansson, Särskild utredare Kommuner mot brott, punkt 3  

Christine Lidström, Göteborgs Stad, punkt 4 

Solveig Svanberg, Göteborgs Stad, punkt 4 

NÄRVARANDE FRÅN GR 

Cecilia Axelsson 

Lena Holmlund 

Maria Ljung, punkt 3-5 

Margareta Forsberg, FoU i Väst 

Åsa Nilsson, GR FoU i Väst, punkt 2 

Rasim Avdic, GRU IT, punkt 6 
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Anteckningar 

1. Mötet inleds  

Lena Holmlund hälsar alla välkomna till mötet. 

2. Rapport från LUPP, regional sammanställning.  

Åsa Nilsson, inbjuden från FoU i Väst, berättar om den regionala 

sammanställningen av LUPP. Lupp står för lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas 

livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor 

och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, 

hälsa, arbete och framtid. 

Åsa Nilsson berättar bland annat om att det finns fortsatta skillnader mellan 

killar och tjejers mående och om hur ungdomar har påverkats av pandemin. 

Rapporten skickas ut i bilder till nätverket och kommer att publiceras i sin 

helhet på GRs hemsida.  

Dialog i grupper med reflektion kring resultatet som presenteras i rapporten 

samt hur resultatet kan användas i utvecklingsarbete i kommunerna.  

Ta del av rapporten här:  

Lupp – en nationell ungdomsundersökning | Göteborgsregionen (GR) 

(goteborgsregionen.se) 

3. Kommuner mot brott, SOU rapport 2021:49  

Särskild utredare Ann-Sofie Hermansson presenterar rapport Kommuner mot 

brott. Sociala styrgruppen GR deltar. 

Det handlar om att minska riskerna för att brott ska uppstå. Utredningen har 

fördjupat sig i vilka krav som ska ställas på kommunerna  

Utredningen föreslår en ny lag som ska beskriva på vilket sätt 

Sveriges kommuner måste arbeta för att bekämpa och förebygga brott. 

Utredningen föreslår att lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande 

arbete ska börja gälla 1 januari 2023. Inga ändringar i andra lagar föreslås. 

 

Utredningen föreslår att  

• Alla kommuner ska ta fram en lägesbild, som beskriver vilken 

brottslighet som finns i kommunen och hur brottsligheten påverkar 

samhället. 

• Kommunerna ska undersöka och analysera och försöka hitta orsaken 

till 

• de problem som de hittar. 

• Kommunerna ska ta fram en åtgärdsplan där de beskriver vad 

kommunen ska göra för att minska risken för brott. 

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/luppennationellungdomsundersokning.5.11d8975317a759ce299450.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/luppennationellungdomsundersokning.5.11d8975317a759ce299450.html
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• Arbete ska följas upp. 

• Kommunerna ska bjuda in andraparter, såsom ploisen, till ett 

brottsförebyggande råd.  

• Alla kommuner ska det finnas en anställd person,som arbetar med 

dessa frågor. 

Kommunstyrelsen bör ansvara för arbetet och kommunfullmäktige ska få 

information om arbetet. Utredningen föreslår att myndigheten  

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppgift av regeringen att följa upp och 

undersöka hur den nya lagen fungerar. När kommunerna bestämt vad de ska 

göra kan de ansöka om pengar hos Brå. Utredningen föreslår vidare att 

regeringen skapar en grupp av experter, som tillsammans med de kommuner 

som har utsatta områden, ska undersöka om det finns något mer som staten 

kan göra. Lagförslaget avser även förstärka möjligheten till samverkan med 

andra aktörer, till exempel föreningar och företag. 

 

Dialog i grupper. Mötet konstaterar att det är viktigt att samverka framåt då 

kommunerna delar utmaningen att förebygga brott. En grupp föreslår att ett 

GR nätverk bildas runt frågan.  

 

Ta del av rapporten här:  

Kommuner mot brott, SOU 2021:49 (regeringen.se)  

4. Rapport från stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck  

Solveig Svanberg och Christine Lidström, Göteborgs Stad, inbjudna. De 

berättar om organiseringen av arbetet samt nuläge. Målgruppen för 

stödcentrum är personer oavsett ålder och kön som utsätts för hedersrelaterat 

våld och förtryck samt yrkesverksamma som möter målgruppen.  

Stödcentrum HRV ska ge råd, stöd och information till utsatta och 

yrkesverksamma, samverka över myndighetsgränser samt sprida kunskap till 

avtalsparterna organisationer. I uppdraget ingår även att erbjuda 

kompetenshöjande aktiviteter. Stödcentrum HRV ska ha särskild kunskap om 

HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever 

i en hederskontext. Samverkan med skolor och gymnasium ska prioriteras.  

 

De kommuner som har avtal med stödcentrum ska utse en kontaktperson för 

arbetet. Ett första möte har ägt rum med kontaktpersonerna.  

5. Återkoppling från uppdrag att ta fram gemensamma skrivningar vid 

remissvar revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Maria Ljung, GR, ger rapport från arbetet utifrån socialchefsnätverkets 

uppdrag. Förslag på gemensamma skrivningar har tagits fram och har skickats 

ut till nätverket. Ett stort mervärde har varit de diskussioner som har skett i 

https://www.regeringen.se/49d3d4/contentassets/4b2d8adb90b2481c8d552e99bfdb060b/kommuner-mot-brott-sou-202149.pdf
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arbetsgruppen där deltagarna har gett varandra stöd. Maria Ljung redogör för 

frågor där kommunerna har tyckt lika och där kommunernas synpunkter har 

skilt sig från varandra.   

6. Rapport från teknisk förstudie om it- stöd för gemensamt 

utförarregister  

Rasim Avdic, GRU IT, inbjuden. Förstudien visar att samverkan med Skånes 

kommuner är möjlig. Ja, med egen kopia av programkoden för Upphandlat för 

vidare utveckling. En möjlig väg framåt är att GR anskaffar IT-systemet och 

tillhandahåller detta till medlemskommunerna. Skånes it-system, kallat 

Upphandlat, är mitt i utveckling av version 2. 

GRs kommuner har behov som till viss del skiljer sig från Skånes kommuner. 

Systemet behöver därför utvecklas för att motsvara GR kommunernas 

förväntningar. En förvaltningsorganisation krävs som ansvarar för långsiktig 

drift, utveckling och förvaltning. Skriftlig rapport skickas ut den 26 november. 

GR ber socialchefsnätverket att jämföra nuläge med möjlighet till avtal för att 

ta fram ett nytt GR gemensamt utförarregister: 

 

• Vilket system har vi i vår kommun nu? Vad får vi för output? 

Kostnad?  

 

• Gemensamt system: Vad får vi för service? Vad får vi för output? 

Kostnad? 

 

Ställningstagande sker på socialchefsnätverket 10/12 utifrån frågeställningen 

om kommunerna önskar att förslag på avtal tas fram. 

 

Antecknat av 

Cecilia Axelsson, planeringsledare 

 


