30 punktslistan – enkel redovisning
Miljö och samhällsbyggnad:
1. Inventering av lokaler för olika ändamål i alla kommuner.
- Frågan har främst hanterats lokalt utifrån uppkomna behov, GR har
bistått med sammanställning vid akuta lägen.
2. Inventering av laga-kraft-vunna detaljplaner där tillfälliga bostäder kan
etableras.
- Samtliga färdiga detaljplaner är i mer eller mindre byggklara lägen,
väldigt dyrt att etablera tillfälliga bostäder i mindre än fem år.
3. Samordnad dialog med exploatörer/byggare för etablering av tillfälliga
bostäder (arbetsgrupp bestående av GR, Lerum och Mölndal).
4. Dialog med Länsstyrelsen/Räddningstjänsten m.fl. (arbetsgrupp
bestående av GR, Ale, juridiskt stöd).
- Länsstyrelsen har varit fokuserad på flyktingboenden i MVs regi och
dialogen hamnade på alltför detaljerad nivå. Omstarten är däremot
mycket positiv och vi har fått §37-medel för att arbeta med boendefrågan.
5. Samlad upphandling av bostadsmoduler, Attefallshus mm (dialog med
Upphandlingsbolaget pågår).
- Nystart av upphandling, Dialog med modultillverkare för att säkra
genomförbarhet, Svenskt Näringsliv bistår, underlag för direktupphandling
klart v 9, underlag för ramavtal klart v 13.
6. Snabbspår för ingenjörer.
- Pågår för fullt .Breddning och uppväxling av projektet planeras, bl.a. ihop
med arbetsgivarorganisationer och fackliga.
7. Dialog med Västtrafik.
- Ingen respons från VT, dialog med VGR pågår.
8. Ta fram mallar för hyresavtal med privatpersoner.
- Planeras.
9. Samordnad dialog med kommunernas bostadsbolag.
-Tydliga politiska initiativ och politisk accept krävs.

Utbildning:
10. Fördjupad behovsinventering är gjord under vecka 41 via befintliga
nätverk - Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, kvalitet,
barn-i-behov, SYV, introduktionsprograms-gruppen. Inventering av

behovet av nischad kompetensutveckling, rekryteringsbehov,
framgångsrika exempel med goda resultat mm.
Behovsinventeringen som är omfattande ligger till grund för ett antal
insatser under 2016. Sju nyckelområden har identifierats som också
innefattar nedanstående sedan tidigare identifierade insatsområden p 1113 för att minska utanförskap bland barn och unga:
- Språk som nyckel till integration, Svenska för nyanlända (sfi och svenska
som andraspråk) och modersmål.
- Vikten av vuxenutbildning som ett viktigt verktyg i matchning mellan
utbildning och arbete men också samverkan i gränssnitt för gymnasiet och
vuxenutbildning.
- Fullföljda studier bland olika målgrupper inklusive nyanlända.
- Stärka svenska skolans kvalitetsarbete i syfte att förbättra resultaten och
stärka verksamheten.
- Strategisk kompetensutveckling.
- Motverka trenden av ökande lärarbrist och sjukskrivning hos lärare i alla
skolformer.
- Bidra till en effektivare administration och planering för kommunerna
inom områden där alla kommuner står inför liknande utmaningar och där
en samordning innebär ett mer effektivt resursutnyttjande samt medför
en ökad kvalitet. Exempel utgörs av validering av kunskaper,
betygsbedömning, bostads- och lokalplanering.
11. SFI - GRINT – vad ger goda resultat?
Redo att vidta konkreta åtgärder tillsammans med kommuner och
fristående aktörer. Göra SFI regionalt sökbart för att hjälpas åt.
- Se ovan.
12. Yrkesutbildning med språkstöd intensifieras. Fem yrkesutbildningar med
språkstöd, exempel integrations-/boendeassistent, start snarast.
- Se ovan.
13. Workshop/erfarenhetsutbyte: Workshop för nyckelpersoner på

modersmålsenheter. Större konferens för erfarenhetsutbyte kring
nyanländas skolgång.
- Se ovan.

Sociala området och arbetsmarknadsområdet:
14. Utarbeta mellankommunala överenskommelser/avtal kring gemensamma
boenden för ensamkommande barn och unga.
- Pilotprojekt med Gbg, Mölndal och Kungsbacka har pågått sedan i
höstas. Avslutas i februari och övergår i annan fas?
15. Utbildningspaket/webbutbildning/konferenserför personal-grupper och
beslutsfattare som möter nyanlända vuxna flyktingar samt barn (pågår).
Juridik, ansvarsfördelning

Gode män och överförmyndare
- 1 kurs startat ytterligare en i april
Kris och trauma
- Seminarier genomförda och planerade. Stor efterfrågan
Hedersrelaterat våld
Juridiskt brevlåda
Länderinformation/omvärldsbevakning
- Flera seminarier genomförda
Med mera.
16. Samverkan kring (IOP) idéburet offentligt partnerskap (pågår).
Spridning av arbetssätt, avtal, goda exempel.
- Projekt pågår, finansierat av VGR.
17. Ansvaret för barnens hälsa – klargörande i förhållande till VGR.
- Lyft till LISA-gruppen (Kommunalförbunden, VästKom och VGR).
18. Förstärkt gemensam samhällsorientering för nyanlända.
- Projekt pågår finansierat av VGR.
19. Utarbeta checklistor som underlag för att kunna starta ankomstboenden
med kort varsel.
- Har förmedlat information och underlag från Social resursförvaltning och
Räddningstjänsten till kommunerna.
- Framför allt akutboenden (transitboenden – Tak över huvudet).
Inte aktuellt för närvarande.
20. Undersök förutsättningar för kommungemensam upphandling av
boenden.
21. Ta fram modell för ”Introduktion till anvisad bostadsort” (planeras).
- Inom ramen för plattform nyanlända vuxna pågår arbete med att
utveckla dialogen mellan AF och kommunerna
22. Utredning av familjehem – lägsta godtagbara nivå?
- Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna regionalt och nationellt. SKL har
tagit initiativ om att stötta i utredningsarbetet.
23. Kraftigt ökade kostnader för familjehem – undersök möjligheter till
gemensamt förhållningssätt när det gäller arvoden till familjehem (pågår).
- GR-enkät genomförd. Redovisas på nästkommande IFO-chefsnätverk.
24. Kartläggning ansvarsfördelning i GR-kommunerna när det gäller att
anordna bostäder för nyanlända (dvs. vuxna/familjer), anhöriga till
nyanlända, samt anhöriga till ensamkommande barn? Syfte: en mer
effektiv hantering och tydlighet mot tredje man (pågår).

- Frågan ställd i socialchefsnätverket. Visar att kommunerna har olika
lösningar avseende ansvarsfördelning.
25. Validering utvecklas till fler branscher (pågår).
- Utvecklas inom fler områden både nationellt och regionalt.
Bygg, måleri, hotell och restaurang samt hälso- och sjukvård.
26. Utveckla gemensamma rutiner för gode män och särskilt förordnade
vårdnadshavare.
- Sammanställning av riktlinjer och ersättningar i GR-kommunerna pågår.
27. Undersök intresse/behov för gemensam personalpool (planeras).
- Frågan ställd till medlemskommunerna när det gäller gemensam
utredning familjehem. Låg svarsfrekvens.
28. Barnen som försvinner – utarbeta handlingsplan (planeras).
- Inte igångsatt. Exempel från Stockholm och Strömsund kan bli
startpunkt.
29. Samarbete/erfarenhetsutbyte kring Flyktingguide.
- Pågår.
30. Utbildningar: Ordna nischade yrkesutbildningar för kompetenser som
behövs för att ta hand om nyanlända (t.ex. boendestödjare,
modersmålsstödjare)

