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Är GR påkopplat eller bortkopplat?
I MARS HÖLLS en nordisk konferens i Göteborg på
temat Svenska och nordiska regioner, påkopplade eller
bortkopplade?
Bakgrunden är att utvecklingen i Europa ser ut att
innebära fortsatt och ökad koncentration till storstäder
och större städer samt behov av att knyta ihop dessa
städer genom olika typer av infrastrukturlösningar som
järnväg, vägar och flyg. Frågeställningen reser en del
tankar om hur regioner och kommuner i periferin i
förhållande till Europas centrum skall hantera dessa
utmaningar. Måste en kommun vara ”påkopplad” eller kan
man som ”bortkopplad” utveckla en egen strategi för
tillväxt och utveckling?
Tidigare kunde nationella stödinsatser möjliggöra
anpassning och omvandling av den lokala ekonomin. Men
den ekonomiska utvecklingen idag drivs både av
globalisering och av regionalisering, vilket innebär att den
lokala och regionala nivån måste se över och stärka den
egna konkurrensförmågan på världsmarknaden.
Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

Mötesplats Funktionshinder - nu större än någonsin!
Den 17–18 april genomfördes Mötesplats Funktionshinder, för femte gången i ordningen.
Ungefär 1000 besökare per dag har tagit del av arrangemanget i Eriksbergshallen.
Mötesplatsen är till för anställda inom verksamhetsområde Funktionshinder i GRs 13
medlemskommuner. Dagarna syftar till att deltagarna ska få dela med sig av kunskap och
erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande samt att stärka yrkesroller. Nytt för denna
Mötesplats var att vi både bytte plats och tog mer plats! Hela Eriksbergshallen fylldes med
utställningar, seminarier och speakers corner. Utställningsdelen, med 40 utställare och
miniseminarier, var helt gratis och öppen för alla intresserade att besöka.
Ett antal seminarier samt speakers corner teckentolkades av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.
Kontakt: Nicholas Singleton

Kulturen central
för Göteborgsregionens
tillväxt och välfärd

Evidensbaserad praktik inom
GR

Kulturen och dess institutioner bidrar till att
göra Göteborgsområdet attraktivt att bo
och leva i samt besöka. Det skriver GR i sitt
yttrande över Västra Götalandsregionens
kulturstrategi 2012. Ett vitalt kulturliv
spelar en stor roll för det livslånga lärandet.
Kulturen har en stor social relevans för
medborgarna genom skapandet av
trivsamma livsmiljöer, meningsfulla
verksamheter och god integration.
Kulturinsatser kan skapa förutsättningar
för överbryggande av gränser och
utanförskap. GRs förbundsstyrelse beslöt
godkänna yttrandet den 13 april.
Läs mer
Kontakt: Gunnel Rydberg

Sedan 2010 har regeringen och SKL träffat
årliga överenskommelser i syfte att främja
en evidensbaserad (kunskapsbaserad)
praktik i socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvård. GR har mångårig
erfarenhet av att stötta medlemskommunerna i arbetet med att utveckla en
kunskapsbaserad socialtjänst. Läs mer om
hur GR arbetar med de här frågorna här
Kontakt: Sara Nordenhielm

Varaktiga relationer viktiga för
ensamkommande
Under 2011 och 2012 bedriver FoU i Väst/GR ett projekt
som syftar till att samla och sprida kunskap om
ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen, för att på så sätt stärka insatserna i
kommunernas mottagande. I projektet har man bland
annat gått igenom Migrationsverkets asyl- och
mottagningsakter och socialtjänsternas personakter för
de cirka 140 ensamkommande barn och ungdomar som
kom till Göteborgsregionen 2008. En av många saker
som går att utläsa ur akterna är att ensamkommande
som placerats i familjehem hos en släkting omplacerats i
mycket lägre utsträckning än ensamkommande barn och
ungdomar som placerats i exempelvis ”vanliga”
familjehem eller på gruppboenden. Ett återkommande
tema i intervjuerna är frågan om hur man kan arbeta för
att skapa varaktiga relationer. Läs mer
Kontakt: Live Stretmo

Preliminärantagningen till
gymnasieskolan klar
Preliminärantagningen till de 27 kommunala och 46
fristående gymnasieskolorna i Göteborgsregionens
kommuner är nu klar.
83,2 % av de 8 616 eleverna inom GR är antagna på sitt
förstahandsval. Det största gymnasieprogrammet är
Samhällsvetenskapsprogrammet följt av Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet,
Teknikprogrammet samt Estiska programmet. Det
program som ökar mest mot förra året är Ekonomiprogrammet följt av Industritekniskt program, Teknikprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.
Det finns 1 898 ej antagna GR-elever. Av dessa är 1 721
obehöriga, varav 1 280 är grundskolelever och 441
äldresökande. Av de obehöriga eleverna brukar ca 50 %
bli behöriga inför definitivantagningen som är klar den 27
juni. Läs mer
Mer statistik finns på www.indranet.se under
rubriken Statistik/preliminärantagning/2012.
Kontakt: Helene Odenjung

Mer dialog kring gemensamma regler
för färdtjänst
GR-kommunerna är positiva till gemensamma regler för
färdtjänsten i Västra Götaland. Kommunerna vill dock ha
ytterligare dialog kring bl.a. biljettsystem och
prissättning.
En utredning föreslår att ansvaret för färdtjänsten bör
överföras från kommunerna till Västra Götalandsregionen. De flesta GR-kommuner önskar en övergång till
VGR vid en samlad tidpunkt och med ett ekonomiskt
ansvar, t.ex. genom en skatteväxling. 2010 fanns det 30
olika färdtjänstregler och 17 olika sätt att beräkna
färdtjänstavgift i Västra Götaland.
– Det är olyckligt att det är olika regler i Västra Götaland
som resulterar i att man kan få varierande hjälp eller olika
avgifter beroende på var i regionen man bor. Men om det
visar sig att det inte går att samlas kring ett enhetligt
system inom VGR så kan förhoppningsvis kommunerna i
GR enas kring att det vore effektivare och mer rättvist att
ha ett gemensamt system inom hela Göteborgsregionen,

säger Jonas Ransgård (M), förbundsstyrelsens
ordförande.
Läs mer
Kontakt: Gunnel Rydberg

Fler elever ska lyckas med sina studier och få slutbetyg från
gymnasiet!
GR satsar på att tillsammans med sina medlemskommuner utveckla metoder för att få fler
ungdomar att fullfölja gymnasieskolan. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar
satsningen Plug in i samverkan med fem regioner i landet där 60 kommuner ingår.
– I vår region (GR) kommer sju av tretton kommuner att arbeta med Plug in. Den unika
satsningen riktar sig till ungdomar över 16 år som riskerar att hoppa av gymnasiet eller som
redan har gjort ett avbrott från sina studier, säger Helene Odenjung (FP), ordförande i
Utbildningsgruppen på GR.
Läs mer
EU-finansierat SKL-projekt
EU-projekt som GR deltar i
Kontakt: Christel Bäckström och Gunnar Anderzon

Fler bostäder – hur gör vi?
Den 23 mars arrangerade GR tillsammans
med Länsstyrelsen ett seminarium med
över 100 politiker, tjänstemän och
representanter från bygg- och
fastighetsbranschen.
Att planera och bygga bostäder är en
komplex process som involverar många
intressen och aktörer, där samverkan blir
en nyckelfaktor till framgång. Hur ska vi då
samverka? Det blir en av huvudfrågorna i
det fortsatta arbetet i bostadsfrågan. Till
underlag för konferensen skrevs boken
Fler bostäder – hur gör vi?
Kontakt: Per Kristersson

I gränslandet mellan hem och
institution
Vad tycker människor med psykiska
funktionsnedsättningar och en komplex
livssituation om att få ett varaktigt boende i
form av gruppbostad med särskild service?
I en ny FoU-rapport intervjuas boende på
två gruppbostäder med särskild service i
Göteborg. Studien visar att flytten till en
lägenhet i gruppbostaden huvudsakligen
inneburit en positiv förändring av
hyresgästernas livssituation i stort.
Bostaden erbjuder, i jämförelse med de
alternativ som intervjupersonerna tidigare
varit hänvisade till, en värdigare, tryggare
och friare boendesituation. Läs mer
Ladda ner rapporten här
Kontakt: Elisabeth Beijer

8 miljoner till GR
för projektet GRAF

6 miljoner till samverkan och
entreprenörskap mellan
skola
skola- arbetsliv

Svenska ESF-rådet har tilldelat GR-projektet
GRAF (GR Arbete och Funktionshinder)
drygt 8 miljoner kr för kompetensutveckling av personal samt organisatoriskt
lärande med syfte att stödja personer med
funktionsnedsättning att få eller behålla ett
arbete. GR är projektägare, medverkande
kommuner är Härryda, Lerum, Mölndal,
Partille och Stenungsund. Projektet startar 1
augusti 2012 och pågår t.o.m. juni 2014.
Kontakt: Nicholas Singleton och LarsGöran Jansson

Med stöd av sex miljoner från Europeiska
socialfonden (ESF) blir det nu möjligt att
stärka studie- och yrkesvägledarnas roll
samt öka samverkan mellan skola och
arbetsliv i Göteborgsregionen. Inom ramen
för projektet GR SYVO ska 500 personer
kompetensutvecklas mellan 2012-2014.
Alla studie- och yrkesvägledare i regionen
och andra viktiga aktörer inom området
entreprenörskap, arbetsliv och skola ska få
ta del av projektets kompetensutvecklingsinsatser. GRs nätverk som arbetar med
samverkan kring skola-arbetsliv kommer
att få en viktig roll i projektet och kunna
påverka kompetensinsatserna. Läs mer
Kontakt: Christel Bäckström

Nätverk kring kvalitetsregistren Senior alert och Svenska
Palliativregistret
Sedan 2011 betalas statliga prestationsbidrag ut för att stimulera användandet av de
nationella kvalitetsregistren Senior alert och Svenska Palliativregistret. I överenskommelsen
för 2012 mellan regeringen och SKL - Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre - har medel avsatts till regionalt stöd för användande av de båda kvalitetsregistren. Mot
den här bakgrunden tar FoU i Väst/GR initiativ till att skapa nätverk för personer i GRkommunerna som har ett övergripande ansvar för införande och användande av Senior
alert respektive Svenska Palliativregistret. Det bildas ett nätverk för respektive
register. Syftet med nätverken är att bidra till lärande på och mellan arbetsplatser och
kommuner genom möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning.
Kontakt: Sara Nordenhielm och Leena Odebo

Psykisk ohälsa hos flickor
GR genomförde den 19 april en regional konferens om psykisk ohälsa hos flickor med
särskilt fokus på ADHD och Autism. Konferensen hölls i samverkan med Länsstyrelsen i
Västra Götaland och projekt NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och
ungdomar – kunskap, insikt och samverkan. Konferensen finns filmad samt skriftligt
dokumenterad här tillsammans med filmer och dokumentation från andra konferenser,
såsom depressioner hos barn, barn som bevittnat våld m.m. Allt detta ingår i en satsning på
kunskapsspridning inom området.
Kontakt: Nicholas Singleton
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