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PARAGRAFER 113-121

§ 113. Val av justerare
Patrik Linde väljs till justerare.

§ 114. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 115. Anmälan övriga ärenden
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Inga övriga ärenden.

§ 116. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Jeanette Andersson, VästKom, informerar om pågående revidering av hälso- och
sjukvårdsavtalet. Några frågeställningar som kvarstår att lösa ut gäller
primärvårdsuppdraget, fast läkarkontakt samt ansvar och betalningsansvar vid
placering utanför hemmet (ex HVB). En ny tidplan är beslutad. Detta innebär att
förslag till avtal går ut på remiss till huvudmännen under sep-dec 2021
tillsammans med den länsgemensamma strategin för god och nära vård. Ta del av
remissversionen för strategin redan nu, klicka här. I och med ny lagstiftning kring
primärvårdsuppdraget har ett nytt uppdrag tillkommit med syfte att tydliggöra
kommunerna respektive VGR:s primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården
som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg. Uppdraget ska
slutredovisas till SRO i feb 2022. En översyn har gjorts av befintliga regionala och
delregionala samverkansstrukturer av Chalmers. Ett första förslag till ny regional
samverkansstruktur med utgångspunkt i omställningen till nära vård och hälsooch sjukvårdsavtalet är framtaget. Förslaget kommer utgöra underlag för dialog
med politik och tjänstemän under vår och höst. Ställningstagande sker i SRO i nov
2021.
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Maria Ljung informerar om aktuellt läge kring Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM). Designarbetet är inte klart, vilket innebär att programmet som helhet är
försenat. Etapp 1 kan inte starta som planerat i jan 2022. I dagsläget inget besked
om hur långt tidplanen flyttas fram. Den 4 maj genomfördes en digital konferens
om God och nära vård samt revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet. Fokus var
b.la. kommunernas möjligheter att medverka i specialiserad vård. SRO (23 april)
ställde sig bakom förslag till regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola,
skola och daglig verksamhet. Förslaget kommer nu ut till huvudmännen för beslut.

§ 117. Tema: Pandemins påverkan på barn och ungas hälsa
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärende
Cecilia Axelsson gör en omvärldsbevakning utifrån nationella rapporter och
statistik. Sammanfattningsvis har pandemin förstärkt barn och ungas utsatthet.
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Barn och unga i utsatthet har bland annat påverkats negativt genom minskad
tillgång till sociala nätverk och stödfunktioner samt färre möjligheter att träffa
stödjande vuxna utanför hemmet. När skolor övergått till distansundervisning,
fritidsaktiviteter pausat och sociala mötesplatser och verksamheter stängt har barn
som lever under utsatta förhållanden blivit av med viktiga andningshål. Den fysiska
aktiviteten har minskat generellt hos befolkningen, även hos barn och unga. Det
finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa.
Sammantaget är det än så länge svårt att veta hur barn och ungas hälsa påverkas på
sikt. Det finns risk för att den negativa trenden kring ökad psykisk ohälsa förstärks.
Mer kunskap behövs om pandemins konsekvenser för ungas livsvillkor och
psykiska hälsa.
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John Nelander informerar om GR:s arbete med fullföljda studier och pandemins
påverkan på målgruppen. GR har sedan 10 år tillbaka på olika sätt arbetat
tillsammans med kommunerna i olika utvecklingsprojekt med fokus på fullföljda
studier ur ett brett perspektiv. Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet
har bättre förutsättningar för att komma in i arbetslivet och att klara sig bra i
samhället. Det är en investering som ger livslång nytta för individen men även för
samhället i stort. Det finns ingen enhetlig bild av hur pandemin har påverkat elever
med problematisk skolgång. Å ena sidan har den bidragit till ökad likvärdig
utbildning för vissa elevmålgrupper, å andra sidan ökad problematisk skolfrånvaro
för andra. GR har en pågående förstudie (ESF-finansierad) kring förutsättningar
och kompetens hos personal i grundskola och gymnasieskola för att möta elever
som riskerar att inte fullfölja sina studier. Pandemins påverkan och lärdomar
kommer vara i särskilt fokus.
Styrgruppen har dialog i grupprum kring bland annat hur väl kommunerna är
rustade att möta eventuella negativa effekter av pandemin på barn och ungas
hälsa samt politikens möjligheter att uppmärksamma/stödja. I dialogen lyfts
exempelvis ökat fokus i kommunerna på att erbjuda feriejobb och
sommaraktiviteter, bättre förutsättningar i nya socialtjänstlagen att utveckla det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet, utmaningar i att planera och
budgetera när långsiktiga konsekvenser av pandemin är svårbedömda. Här lyfts
också ökat behov av samverkan mellan socialtjänst och skola samt möjligheten
att stödja sociala investeringar som medel för att förebygga och motverka ohälsa.

§ 118. Aktuellt läge Covid-19
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om aktuellt covid-19. Totalt har 180 440 personer i
Västra Götaland testats positivt för covid-19 (210514). Vaccineringen har haft en

Justeras:

3 (5)

Styrgruppen för social välfärd
Protokoll 2021-05-19
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams

positiv effekt hos äldre. Minskande totalt behov av inneliggande vård, men fortsatt
ansträngt läge på IVA vid samtliga sjukhus. Fram till och med vecka 17 har 28,3
procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 8,1 procent har fått
två doser. Vaccinering av dos 1 till 65 år och äldre ska vara klart innan 15 maj,
övriga åldersgrupper klara innan 15 augusti. Det finns en beredskap för
massvaccination, men är avhängigt tillgången till vaccin.

§ 119. Delår per april 2021
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om delårsbokslut per april 2021. Inga avvikelser att
rapportera gällande styrgruppens fokusområden för 2021: kunskapsbaserat arbete
för att stärka barns och ungas hälsa, kommunal hälso- och sjukvård med fokus på
nära vård samt ökad digital kunskap. Delårsrapporten kommer innehålla en
fördjupningsdel kring kompetensförsörjning i offentlig sektor och näringsliv. Här
lyfts resultat per april från styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för
arbetsmarknad, bland annat att GR samordning av Äldreomsorgslyftet har bidragit
till att 365 utbildningsplatser till undersköterska startar under 2021 och
utvecklingen av nationella Yrkesresor. Dialog om fokusområden 2022 sker på
sammanträdet 26 aug, beslut på sammanträdet 20 sep.

§ 120. Information från Förbundsstyrelsen 7 maj
Beslut
Informationen antecknas
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Sammanfattning av ärendet
Kent Lagrell och Patrik Linde informerar från senaste förbundsstyrelsen.
Styrgruppen för social välfärd återrapporterade då uppdraget kring att utreda
förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister, köpt vård och boende inom
individ- och familjeomsorg. Samtliga kommuner är nu med och finansierar en
teknisk och juridisk förstudie som ska vara klar i sep 2021.

§ 121. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden anmälda. Sara Nordenhielm informerar om att uppstart av
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck planeras till höst 2021.
Elva GR-kommuner i samverkan med Polisen och VGR ingår i stödcentrumet som
har sin placering i Göteborgs Stad. GR kommer att ingå i styrgruppen tillsammans
med utsedd representant i socialchefsnätverket för kranskommunerna. GR har
beviljats medel från Delmos för att utveckla arbetet med regionala bilder av
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segregation. Återkoppling och dialog med politiken kommer att ske under projektet
(maj 2021-april 2022).
Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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