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PARAGRAFER 122-132

§ 122. Val av justerare
Då Patrik Linde har förhinder väljs Ove Dröscher till justerare.

§ 123. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 124. Anmälan övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
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§ 125. Projekt och aktiviteter sociala välfärdsområdet
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Lena Holmlund och Sara Nordenhielm informerar om pågående projekt och
aktiviteter inom styrgruppens ansvarsområde. Avdelningens olika enheter och
kompetenser arbetar tvärande och i samråd både med varandra, och med
omgivande aktörer och samhällsfunktioner. Vi arbetar bland annat med områden
som barn och unga, funktionsstöd, äldre, psykisk hälsa, kommunal hälso- och
sjukvård. För närvarande pågår till exempel ett 50-tal FoU-projekt. I de strategiska
chefsnätverken pågår dialog om behov av gemensam utveckling med stöd av GR.
Vårdens medarbetare, AllAgeHub, Branschråd äldreomsorg är några exempel på
projekt som nätverken har tagit initiativ till. I höst startar två nya projekt: ett med
fokus på digital inkludering nyanlända samt ett med fokus på regionala bilder kring
segregation.
Ledamot Kristin Bergman Alme lyfter att det vore intressant för styrgruppen att
ta del av FoU:s utvärdering av RSG-U (ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i
Storgöteborg). Presidiet tar med sig frågan till nästa beredning.

§ 126. Dialog och prioriteringar fokusområden 2022
Beslut
Medskick från styrgruppen tas med i beredning av ärendet inför 20 sep.
Beslutsunderlag


Underlag för dialog och prioriteringar fokusområden 2022, 210826.
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Sammanfattning av ärende
Strategisk inriktning 2020-2023 pekar ut sex utmaningar som Göteborgsregionen
behöver fokusera på att möta under de kommande åren. Från och med år 2020
utgår GR från en modell att låta den strategiska inriktningen utgöra
verksamhetsplan på övergripande nivå och att den kompletteras med en årlig plan
för uppföljning. Syftet med en årlig plan för uppföljning av särskilt utpekade
fokusområden är att det ska vara lättare att följa upp vad GR gör och vilken nytta
och mervärde GR skapar för medlemskommunerna. Samtliga GR:s styrgrupper
lägger årligen fram förslag till fokusområden utifrån den strategiska inriktningen
till förbundsstyrelsen. Styrgruppens förslag till fokusområden 2022 tas med till
beredning av ärendet inför beslut om plan och detaljbudget 2022 i
förbundsstyrelsen (19 november) och i förbundsfullmäktige (14 december).
I bilagt dialogunderlag föreslås möjliga fokusområden för 2022:
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Utmaning: Social sammanhållning och trygghet
1. Stödja kommunerna i omställningen till god och nära vård
2. Kompetensförsörjning inom (skola), vård och omsorg
3. Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet
Utmaning: Digital transformation
4. Stödja kommunerna i utveckling och införande av välfärdsteknik och
digitala arbetssätt
Styrgruppen kan max föreslå tre fokusområden för 2022. I syfte att prioritera
genomfördes därför dialog i två grupper. Båda grupperna var eniga kring att förslag
4 inte ska prioriteras som fokusområde 2022. I övrigt gjordes medskicket att
begreppet kompetensförsörjning bör innefatta flera perspektiv, till exempel
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal.
Utifrån styrgruppens medskick tas en tjänsteskrivelse med förslag till beslut fram
till kommande sammanträde 20 sep 2021.

§ 127. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
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Maria Ljung informerar om remissförandet gällande reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal samt underavtal och regional utvecklingsstrategi nära vård.
Förslagen går på remiss till huvudmännen i sep. Sista svarsdag är 211231. VästKom
anordnar tre remisskonferenser (datum i sep gäller ej, nya datum kommer), länk
till anmälan. Dialog sker i socialchefsnätverket om behov av samordning kring
kommunernas svar.
Sandra Goll Rasmussen informerar om VästKoms länsgemensamma analys av
kommunernas svar till IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling på SÄBO
under pandemin. Totalt omfattade tillsynen 21 särskilda boenden i sex kommuner i
länet, varav Mölndal och Göteborg i GR. IVO:s kritik rörde framför allt att det inte
har funnits förutsättningar att ge en hälso- och sjukvård av god kvalitet samt att det
inte har gått att följa vården på grund av bristande dokumentation. Kommunernas
svar handlar bland annat om att rutiner och riktlinjer har förändrats löpande under
pandemin, samt att fokus har legat på patientens vård och omsorg (inte på
dokumentation) under denna mycket ansträngande situation. I en gemensam
analys med VGR framkommer att mycket av bristerna är omhändertagna i och med
kommunernas och regionens gemensamma arbete med covid-19 samt god och nära
vård. Men den lokala samverkan behöver utvecklas och arbetet med
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dokumentation och journalföring behöver stärkas. Till viss del kan detta lösas
genom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

§ 128. Aktuell lägesrapport covid-19
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärendet
Totalt (v32) har 193 347 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.
Det finns nu en ökad samhällssmitta i Västra Götaland och smittspridningen
dominerar bland unga vuxna. Inläggningar på IVA ökar och VGR har förstärkt
bemanningen. Åldern på inlagda är mellan 40-70 år, men majoriteten är
ovaccinerade. Fortsatt få fall på särskilda boenden. 77 procent av invånarna i Västra
Götaland har fått minst en dos, 50 procent har fått två doser (tom vecka 31). På
skolorna införs nu så kallade ”gurgeltest” för att förhindra smittspridning. Inga
nationella besked om en tredje dos vaccin. Personer med kraftigt nedsatt
immunförsvar (ca 40 000 personer) rekommenderas dock en tredje dos from 1 sep.

§ 129. Sammanfattande bilder
Beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde 20 sep.

§ 130. Regionalt stödcentrum hedersrelaterat våld och förtryck
Beslut
Informationen antecknas

Signature reference: 9e1d23ad-532a-497a-ae99-2accd66a1157

Sammanfattning av ärendet
Sara Nordenhielm informerar om aktuellt läge. Göteborgs Stads socialförvaltning
Centrum har fått uppdraget att starta stödcentrumet under hösten 2022. Utöver
Göteborg ingår 10 andra GR-kommuner (ej Lilla Edet och Ale), Polisen och VGR i
samverkan. Centrumet ska dels ge stöd till utsatta invånare, dels ge vägledning och
råd till yrkesverksamma i anslutna kommuner. GR ingår tillsammans med utsedd
representant från socialchefsnätverket i styrgruppen. Respektive kommun ska nu
utse en kontaktperson för kommunikation och spridning av stödcentrumets
uppdrag. En arbetsgrupp kommer tillsättas under hösten för framtagande av
riktlinjer, rutiner mm.

§ 131. GR-gemensamt utförarregister köpt vård IFO/FH
Beslut
Informationen antecknas
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Sammanfattning av ärendet
Under våren slutrapporterades förstudien till Förbundsstyrelsen, som visar på att
ett gemensamt utförarregister ger möjligheter till kostnads- och kvalitetsvinster för
kommunerna. Nu utreds de juridiska och tekniska förutsättningarna för att skapa
en GR-gemensam it-plattform i samverkan med Skånes kommuner.
Beslutsunderlag presenteras för socialchefsnätverket under september.

§ 132. Information från Förbundsstyrelsen 15 juni
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärendet
Kent Lagrell informerar från senaste förbundsstyrelsen. Bland annat blev styrelsen
informerad om pågående revidering av hälso- och sjukvårdavtalet samt regional
utvecklingsstrategi för god och nära vård.
Även delårsrapport per april 2021 behandlades. Inga avvikelser i delåret var
rapporterade för styrgruppens fokusområden.

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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