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Så bidrar GR till högre sysselsättning
I skrivande stund är det mörkt och disigt. Vi har gått över till vintertid och
meteorologerna varnar för storm. Det är höst och många av oss arbetar intensivt. Men
inte alla.
I ett pressmeddelande SCB från oktober står att läsa
att arbetslösheten i landet för närvarande uppgår till
7,5 procent.
I september 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74
år 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5
procent. Av de arbetslösa var 183 000 män och 199 000
kvinnor. För männen motsvarar detta en arbetslöshet på
6,9 procent och för kvinnorna 8,2 procent. Bland
ungdomar i åldern 15-24 år var 130 000 arbetslösa och
av dessa var 54 000 heltidsstuderande. Andelen
arbetslösa ungdomar var 20,8 procent av
arbetskraften. Läs hela pressmeddelandet...
I GRs delårsbokslut per augusti framgår att andelen
arbetslösa i GR-kommunerna är 5,5 procent vilket
motsvarar 36 696 personer. I antal är det en ökning med
drygt 2 000 personer i jämförelse med augusti 2012.
Beroende på befolkningsökningen i regionen medför
ökningen i antal inte en ökning av andelen. L ä s h e la
kr ö n ika n ...
Helena Söderbäck, förbundsdirektör

GR Drop outs - motverkar utanförskap genom att främja
närvaro
I slutet oktober hade projektet GR Drop Outs sin slutkonferens på Mötesplats Skola.
GR Drop Outs har varit ett tvåårigt projekt somägt rummellan 2011 och 2013. Projektets
syfte har varit att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap.
GR Drop Outs har finansierats av Europeiska socialfonden och inneburit en strategisk
satsning mellan GRs 13 medlemskommuner. Projektet har varit framgångsrikt och bland
annat har 1500 deltagare fått kompetensutveckling. Dessa insatser har till största del
byggt på resultat och lärdomar från projektets kartläggning somgjordes inomregionen,
gällande skolk- och avbrottsproblematik. Läs mer...
Kontakt: Sofia Larsson

Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet – ny
nationell satsning
Sedan 2010 har SKL och regeringen slutit årliga överenskommelser i syfte att främja en
evidensbaserad (kunskapsbaserad) praktik i socialtjänsten.
I år innefattar överenskommelsen också stöd till personer med funktionsnedsättning.
Avsikten är att de statliga medlen ska bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete kring
förstärkt brukarmedverkan, systematisk uppföljning samt förstärkt delaktighet och
inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. I Västra Götalands län kommer
utvecklingsarbetet att samordnas av de fyra kommunalförbunden. GRs nätverk för
funktionshinderchefer har tagit framen plan för hur det gemensamma arbetet ska
utformas i Göteborgsregionen.
Kontakt: Ann Karlsson

Teknikcollegeelever på
Industridagarna i Göteborg
Under de nyss genomförda Industridagarna i Göteborg
bjöds deltagarna på intressanta seminarier och
diskussioner med fokus på svensk industris utveckling
och behov av kompetens.
Politiker och företrädare för industrin i Sverige
framförde sin syn på utvecklingen, och slutsatserna som
drogs är att svensk industri fortsätter att utvecklas i

snabb takt. En del företag tar sig ut på den globala
marknaden, andra plockar hemsin produktion. Läs
mer...
Kontaktperson för Teknikcollege Göteborgsregionen:
Margaretha Allen

Kontaktperson för Möjligheternas värld: Johan
Bengtsson

Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversikt
Ett stort antal äldre vårdas varje år på sjukhus på grund av felaktig
läkemedelsbehandling, skador som de förvärvat i vården eller diagnoser som skulle
kunna hanteras inom öppenvården.
Detta leder till både höga kostnader för samhället och lidande för den enskilda individen.
Särskilt problematisk är situationen för sköra äldre, det vill säga personer somhar flera
olika sjukdomar kombinerat med ett omfattande vård- och omsorgsbehov. FoU i Väst/GR
har gjort en flervetenskaplig kunskapsöversikt omvarför sköra äldre vårdas på sjukhus i
onödan. En av slutsatserna är att dagens sjukvård är organiserad utifrån enskilda
diagnoser, men sköra äldre har komplexa och sammansatta behov somkräver långtgående
samordning mellan vårdgivare och geriatrisk specialistkompetens. Läs mer...
Kontakt: Theresa Larsen

Lilla Edet tar helhetsgrepp på bedömning för lärande
Kommunen uppmärksammas för sin satsning på bedömning.
Uppslaget i lokaltidningen TTELA är uppvärmning inför erfarenhetsutbyte på Mötesplats
Skola. Lilla Edet är tillsammans med GR Pedagogiskt Centrumi gång med sin två år långa
satsning på bedömning för lärande. Varje månad träffas alla kommunens grundskollärare i
lärgrupper för kompetensutveckling. Mellan träffarna sker lärandet i den egna
undervisningen där man testar det formativa förhållningssättet somnu håller på att
erövras. Läs mer i TTELA...
Kontakt: Ingela Lundh

Nya pedagogiska spel
Under v.44 lanseras nya pedagogiska spel framtagna av Pedagogiskt Centrum.
Spelen är kostnadsfria och riktar sig mot högstadiet och gymnasiet. ”Fair Sex: Nätverket”
är ett projekt finansierat avAllmänna Arvsfonden där Pedagogiskt Centrumi samarbete
med organisationen RealStars tar framett webbspel omtrafficking och mänskliga
rättigheter. På uppdrag av KunskapscentrumSexuell hälsa, har Pedagogiskt Centrumtagit
framnya spel och engagerande metoder för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter.
Kontakt: Fredrik Åkerlind

Sociala kriterier vid upphandling
I mitten av oktober genomfördes en studieresa till Newham utanför London. Syftet var
att lära mer om upphandling med sociala hänsyn.
På resan deltog företrädare från femav GRs medlemskommuner samt tjänstemän från ett
av Göteborgs samordningsförbund, Higab, LO och Upphandlingsbolaget. Syftet med sociala
kriterier vid upphandling är att skapa fler arbetstillfällen och minska socialt utanförskap
genomatt inkludera företag somvill ta ett lokalt samhällsansvar.
I Newhamoch i flera andra delar av England ställs krav på att det ska finnas sociala
kriterier vid upphandlingar. Det kan handla omatt företaget somvinner upphandlingen ska
ta emot praktikanter och lärlingar eller anställa personer sombor i området och somär
arbetslösa. Ett besök genomfördes i ett stort område där det pågick byggnation av en ny
modern stadsdel med bostäder, affärer och arbetsplatser. Företaget somfått uppdraget
skulle förutomatt anställa arbetslösa även erbjuda en tredjedel av bostadsbiståndet i
formav sociala förturer. Bland GR-kommunerna är Göteborg Stad först med att ha tagit
beslut inomdet här området. Från 2014 ska minst 50 procent av stadens
tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.
Kontakt: Ulrica Furby

Hur planerar kommunerna i Göteborgsregionen för cykel?
Under våren 2013 har Göteborgsregionens kommuner tillsammans med Trafikverket och
Västra Götalandsregionen gjort ett gemensamt arbete med att kartlägga hur

cykelvägnätet ser ut idag.
Kartläggningen berör också vilka cykelsatsningar somär planerade och diskussion kring
möjliga samordnings- och samverkansmöjligheter. Med cykelsatsningar menas infrastruktur
såväl somandra aktiviteter somkommunerna gör för att öka arbetspendling med cykel i
kommunen, exempelvis kampanjer, skyltning, ITS-åtgärder etc. Resultatet finns att läsa i
kartläggningsrapporten ”Hur planerar kommunerna i Göteborgsregionen för cykel. Läs
mer...

Kontakt: Lisa Ström och Nikolina Verovic

GR-projekt på studieresa till Storbritannien
I slutet av september åkte ett tiotal personer, mestadels undersköterskor inom
äldreomsorgen som alla deltar i GRs projekt IT-Lyftet, på en studie- och utbytesresa till
Birmingham i Storbritannien.
Deltagarna fick under fyra dagar stifta närmare bekantskap och utbyta goda idéer med
projektet DISCOVER – Digital Inclusion Skills for Carers bringing Opportunities, Value and
Excellence. Den gemensamma nämnaren för GRs projekt IT-Lyftet och projektet DISCOVER
är att höja kompetensen omIT och teknik och dess funktioner bland
omvårdnadspersonal. Huvudansvariga för projektet är Birminghams ”stadskansli”
(BirminghamCity Council) tillsammans med BirminghamCity University. Projektpartners
finns även i Grekland, Spanien och Holland.
Äldreomsorgspersonalen från GR fick förutomatt lyssna till traditionella föredragningar
även besöka två olika äldreboenden i Birmingham, och där träffa ett antal engelska
kollegor. Syftet med studiebesöken var framför allt att se hur de arbetar där, bland annat
med att föra in teknik och IT inomäldreomsorgen. Läs mer omprojekt DISCOVER här...
Kontakt: Helena E:son Alm

Pedagogiskt Centrums genomlysning av Färgelanda som
skolkommun uppmärksammas i media
Genomlysningen har uppmärksammats i tidningen Bohusläningen, där sektorschefen för
Barn och utbildning, Helena H Kronberg, säger: "För mig är det fantastiskt att få en
sådan här rapport i handen, när man ska försöka utveckla en kommundel".
Uppdraget har inneburit att inhämta information från alla nivåer; politiker, förvaltning,
rektorer, lärare, föräldrar och eleven genomolika intervjuer och workshops. Därefter har
allt material analyserats utifrån aktuell skolforskning av t.ex. John Hattie, Helen Timperley,
Christian Lundahl m.fl. och mynnat ut i olika rekommendationer.
Rapporten har resulterat i flera utvecklingsområden varav kommunikation och dialog är
ett gemensamt område för samtliga nivåer.
Kontakt: Sandra Svensson

Sveriges största projekt för erfarenhetsutbyte
GR har beviljats ett tvåårigt projekt, Mobility for Welfare in Gothenburg Region
(MWGR) inom EU-programmet Leonardo Da Vinci – Vetpro.
Detta är det största Vetpro-projektet i Sverige. Det kommer att ge 150 anställda i GRkommunerna möjlighet att delta i ett erfarenhetsutbyte med ”jobbskuggning” och
studiebesök. Fokus för besöken är kompetensutvecklingen genomstudier av hur våra
partners arbetar med ungdomar somriskerar att hoppa av gymnasiet, arbetslöshet, social
frågor, personalfrågor m.m. Utbytena sker under en arbetsvecka och erbjudandet ger
möjlighet till besök hos någon av projektets 13 partners somfinns i tio olika länder i
Europa.
Bland projektparterna finns utbildningsanordnare samt organisationer och kommuner
somarbetar med sociala frågor och arbetsmarknad, med flera. Först ut är en grupp från
Göteborg somkommer att resa till Grekland för att studera arbete med utanförskap och
arbetslöshet samt en grupp från Mölndal och Göteborg somska besöka Holland för att se
hur man arbetar med att minska studieavbrotten. Läs mer...
Kontakt: Rasmus Jonsson

PlugInnovation på konferenser om kvalitet i skolan
Under hösten och vintern kommer PlugInnovation att medverka vid två olika
arrangemang på temat kvalitet i skolan.
ska bli en digital plattformför arbetet med att motverka avbrott från
gymnasieskolan. PlugInnovation bedrivs somett utvecklingsprojekt inomramen för Plug In,
somär Sveriges största ESF-projekt för att motverka utanförskap i skolan.
20-21 november arrangerars Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Svenska
ESF-rådet kommer att arrangera några programpunkter, och Plug In och PlugInnovation
hör till de projekt somkommer att presenteras.
Den 22-13 januari 2014 är det dags för den årliga konferensen Bättre Skola, somi år
arrangeras av Linköpings kommun. Bakomkonferensen står SIQ – Institutet för
kvalitetsutveckling, somarbetar på uppdrag av Skolverket för att utveckla och driva
kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. PlugInnovation kommer att presenteras vid ett
seminariumtillsammans med Region Östsams arbete med Plug In. Läs mer...
Kontakt: Lisa Sipari
PlugInnovation

Kontakt: Lisa Sipari

SMOC - Europeisk modell för
erfarenhetsutbyte
EU-kommissionen publicerar i januari
2014 en manual med goda exempel på
hur europeiska projekt har genomförts
med syftet att sprida framgångsrika
metoder.
Indikatorerna gäller t.ex. hållbarhet och
påverkansgrad. Projektet SMOC (Soft
Open Method of Coordination) har
utsetts somett av dessa exempel.
GR ledde på uppdrag av Västra
Götalandsregionen den västsvenska delen
av EU-projektet inomLife Long Learning
Programme (LLL) under 2009 och 2010.
Projektet innebar att sju regioner i
Europa under två år identifierade sina
"bästa exempel" på åtgärder för att öka
tillväxten i enlighet med Lissabonprocessen. Läs mer...
Kontakt: Margaretha Allen

Tre Mötesplatser inom det sociala området
Under oktober månad ägde Mötesplats IFO och Mötesplats Äldreomsorg rum. Till våren
arrangeras Mötesplats funktionshinder för sjätte gången.
Mötesplats Äldreomsorg 9-10 oktober med temat ”Värdigt åldrande” drog inte mindre än
2 500 personer. Mötesplats IFO somarrangerades den 2 oktober lockade 345
deltagare. Syftet med mötesplatserna är att utbyta erfarenheter och idéer mellan
medarbetare och chefer inomrespektive verksamhetsområde. Läs mer...
Kontaktperson Mötesplats Äldreomsorg: Karin Westberg
Kontaktperson Mötesplats IFO och Mötesplats Funktionshinder: Nicholas Singleton

Gymnasiemarknader i
Sverige - GR en utvecklad
gymnasiemarknad
Skolverkets rapport "Det svåra valet Elevers val av utbildning på olika slags
gymnasiemarknader", (Rapport 394,
2013) fokuserar på ungdomars val av
gymnsieutbildning.

gymnsieutbildning.
Syftet med rapporten är att på visa vilka
strukturella förutsättningar som
kännetecknar olika slags
gymnasiemarknader, samt att generera en
fördjupad förståelse för hur ungdomar
uppfattar förutsättningarna inomolika
marknadskontexter och hur de resonerar
kring sitt gymnasieval. Om
Göteborgsregionens gymnasiemarknad
sägs det bland annat att den är en
särpräglad formav regional
gymnasiemarknad och att den den näst
största i landet. Läs mer...
Kontakt: Margaretha Allen
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