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PARAGRAFER 133-143

§ 133. Val av justerare
Patrik Linde väljs.

§ 134. Godkännande av förslag på dagordning
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Dagordningen fastställs.

§ 135. Anmälan övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 136. Nyckeltal personalhälsa 2020 GR-kommunerna
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Malin Isaksson redovisar 2020 års resultat för nyckeltal personalhälsa inom GRkommunerna, med särskilt fokus på sociala området. GR har sammanställt
statistikrapporter sedan 2003, vissa nyckeltal och yrkesgrupper har tillkommit över
tid. Personalchefsnätverket är initiativtagare. Några huvudsakliga resultat:
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Knappt 27 000 personer jobbar inom vård och social omsorg i GR som
helhet.
36% av cheferna inom vård och social omsorg har ansvar för mer än 30
medarbetare.
Den totala sjukfrånvaron (alla verksamhetsområden) 9,3% under 2020
(7,8% under 2019). Trenden bortsett från pandemieffekten en minskning
sedan 2017.
Undersköterskor är yrkesgruppen med störst sjukfrånvaro av de sju yrken
som följs upp (14,1%), därefter stödassistenter (12,7%).
Personalomsättning har minskat sedan 2017. Avgångarna är mest utbredda
bland undersköterskor, stödassistenter och socialsekreterare.

Ledamöterna diskuterar i grupprum kring hur nyckeltalen kan användas för att
säkerställa en god arbetsmiljö inom vård och social omsorg. Här lyftes bland annat
det positiva med jämförelser mellan kommunerna, även om resultat ska tolkas med
viss försiktighet då kommunernas olika förutsättningar/organisation kan påverka.
Det lyfts också att det är viktigt att kommunerna själva använder resultatet som
grund för analys och åtgärder.
Länk till samtliga rapporter Nyckeltal personalhälsa.

§ 137. GR-gemensamt utförarregister köpt vård och boende IFO/FH
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärende
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Lena Holmlund informerar om aktuell status. 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 itplattform i samverkan med Skånes kommuner. Beslutsunderlag skulle presenteras
för socialchefsnätverket under september, men är nu framskjutet till november
med anledning av organisationsförändringar inom Skånes kommuner.

§ 138. Fokusområden 2022
Beslut
Styrgruppen godkänner för sin del förslag till fokusområden 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till fokusområden 2022 för social välfärd, 210831
Sammanfattning av ärende
Strategisk inriktning 2020-2023 pekar ut sex utmaningar som Göteborgsregionen
behöver fokusera på att möta under de kommande åren och antogs av
förbundsfullmäktige 2019-06-18 (§29). Samtliga GR:s styrgrupper kommer att
lägga fram förslag till fokusområden för 2022 utifrån den strategiska inriktningen
till förbundsstyrelsen, precis som föregående år. Förbundsstyrelsen kommer
därefter att ställa samman och prioritera förslag till fokusområden i en samlad plan
för uppföljning av verksamhetsåret 2022. Beslut om plan och detaljbudget fattas i
förbundsstyrelsen (19 november) och i förbundsfullmäktige (14 december).
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Under sammanträdet med styrgruppen för social välfärd 26 augusti diskuterades
prioriteringar av fokusområden. Utifrån styrgruppens medskick föreslås följande
fokusområden för 2022 (samtliga kopplade till utmaningen Social sammanhållning
och trygghet i den strategiska inriktningen):
Utmaning Social samhållning och trygghet
 Stödja kommunerna i omställningen till god och nära vård
 Kompetensförsörjning inom vård och omsorg
 Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet inom
socialtjänsten (med utgångspunkt i förslaget till ny socialtjänstlag).

§ 139. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ljung informerar om remissförandet gällande reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal samt underavtal och regional utvecklingsstrategi nära vård.
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Förslagen går på remiss till huvudmännen i sep. Sista svarsdag är 211231. Parallellt
pågår länsarbete kring primärvårdsuppdraget som kommer att slutrapporteras
under november 2021, beslut i Samrådsorganet (SRO) den 19 nov. VGR och
kommunerna har nu sammanställt och beskrivit sitt eget primärvårdsuppdrag.
Nästa steg är att gemensamt identifiera samverkansområden, gränssnitt samt
utvecklingsområden. Resultatet blir ett viktigt underlag för kommunernas
remissvar. SKR kommer också att komma med underlag kring
primärvårdsuppdraget som behöver beaktas i länsuppdraget. Socialchefsnätverket
har gett GR i uppdrag att ta fram förslag på gemensamma formuleringar i särskilt
angelägna frågor som kan användas i kommunernas egna remissvar. Varje
kommun svarar enskilt och beslutar vilka av dessa formuleringar som de vill
använda.
Maria Ljung ger en kort status kring Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), där
förseningar har uppstått i tidplanen. Preliminärt innebär detta att etapp 1 av
införandet sker under våren 2023, vilket är ett år senare än planerat. Inget formella
beslut kring justerad tidplan är dock taget.

§ 140. Aktuell lägesrapport covid-19
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärendet
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Totalt (v37) har 197 079 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.
Totalt 63 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 10 på
intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen (15 sep).
Smittspridningen dominerar fortsatt bland barn och unga vuxna. 80 procent av
invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos, 65 procent har fått två doser
(tom vecka 35). Det ser olika ut med vaccinationstäckningen inom olika grupper. I
syfte att underlätta och nå ut med vaccination till svårnådda grupper bistår VGR
med vaccinationsbussar. Alla i Sverige som fyller 12 år i år eller som är äldre
rekommenderas nu att vaccinera sig mot covid-19.

§ 141. Sammanfattande bilder
Beslut
Beslut i ärendet tas 2022 inför nästkommande mandatperiod
Sammanfattning av ärendet
Respektive ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och
förankra det i hemkommunen enligt GR:s instruktion för politiska styrgrupper. I
syfte att underlätta detta beslutade styrgruppen (191107) att protokollet
kompletteras med ett sammanfattande bildspel som summerar de tre viktigaste
ärenden. Modellen har nu spridits sig och används av flera styrgrupper, bland
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annat styrgruppen för arbetsmarknad som vid föregående sammanträde beslutade
att behålla modellen. Ledamöterna ges möjlighet att delge nytta och användning.
Flera lyfter att bilderna ger ett gott stöd för återkoppling.

§ 142. Delår per april och delår per augusti 2021
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärendet
Delår per april har skickats ut med handlingarna. Inga avvikelser identifierades för
styrgruppens fokusområden 2021: kunskapsbaserat arbete ungas hälsa, kommunal
hälso- och sjukvård samt ökad digital kunskap. Inför delårsrapport per augusti
2021 har en analys har gjorts av respektive fokusområde genom samtal med
nyckelpersoner, uppföljning av relevanta indikatorer och nyckeltal samt ”tecken”
på nytta. Utifrån analysen blir bedömningen att GR har skapat tänkt
regional/kommunal nytta inom samtliga fokusområden.

§ 143. Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg, RSG-U.
Beslut
Informationen antecknas
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Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen tar på initiativ av Kristina Bergman Alme del av ett gott exempel kring
arbete med ungdomar i utanförskap och kriminalitet. Räddningstjänsten i
Storgöteborg har i samverkan med socialtjänsten och ArbVux i Göteborgs Stad
utvecklat en modell för målgruppen, som innefattar sex månaders anställning vid
räddningstjänsten i kombination med nära stöd från mentorer (anställda vid RSG).
Insatsen har utvärderats av GR/FoU i Väst. Gunilla Bergström informerar om
utvärderingens positiva resultat, bland annat har deltagarna minskat eller helt
slutat med droger, fått ett bättre psykiskt mående, delaktighet och framtidstro samt
mer positivt förhållningssätt till ett ”vanligt” liv. Utvärderingen omfattar dock ett
begränsat antal individer. Mentorerna Patrik Larsson och Patrik Jonasson
reflekterar över sin roll som mentorer och hur betydelsefull insatsen har varit för
de ungdomar de har mött.
Styrgruppen diskuterar bland annat betydelsen av positiva förebilder för att
skapa förändring för målgruppen samt förutsättningar för att metoden skulle
kunna överföras till andra verksamheter, t.ex. vaktmästeri och fastighet.
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