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Protokoll
NÄRVARANDE

Ledamöter

Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande 
Patrik Linde (S), Härryda, vice ordförande 
Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås
Marita Henriksson, (SD), Ale 
Per Holm (D), Göteborg 
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg
Nina Miskovsky (M), Göteborg 
Kalle Påsse Sundvall (M), Kungsbacka § 102-107 
Pia Gillerstedt (S), Kungälv 
Eva Andersson (C), Lerum
Ove Dröscher (S), Mölndal
Marie Raask (S), Partille
Alexandra Odelsheim (SD), Stenungsund  

Sekreterare

Sara Nordenhielm, Göteborgsregionen

Övriga

Lena Holmlund, avdelningschef, Göteborgsregionen
Maria Ljung, planeringsledare, Göteborgsregionen, § 108
Lena Mogren, projektledare Vårdens medarbetare, Göteborgsregionen, § 110
Theresa Larsen, projektledare/analytiker, Göteborgsregionen/FoU i Väst § 109
Doris Lydahl, forskare, Göteborgsregionen/FoU i Väst § 109

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Vakant, Lilla Edet
Erling Alsin (V), Tjörn

PARAGRAFER 102-112

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

§ 103. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs. 

§ 104.  Anmälan övriga ärenden
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Inga övriga ärenden anmäls.

§ 105. Gemensamt utförarregister köpt vård och boende 

Beslut

Att föreslå förbundsstyrelsen besluta att informationen antecknas.

Sammanfattning av ärende

Styrgruppen för social välfärd gav avdelningschefen i uppdrag (2019-11-07) att 
utreda förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder. Förstudiens delrapport (juni 2020) visade på 
både stora samordningsvinster och utvecklingsmöjligheter. Ett gemensamt 
utförarregister kan bidra till minskade kostnader, ökad kvalitet och en ökad 
kunskap kring hur stödet behöver utformas för att möta personer med komplexa 
behov. Möjligheter och kostnader för kranskommunerna att ansluta sig till 
Göteborgs Stads befintliga IT-stöd till SPINK behövde utredas vidare. 
Förbundsstyrelsen gav därför styrgruppen i uppdrag (2020-11-27) att fortsatt 
utreda förutsättningarna. Uppdraget ska återrapporteras till FS 210507. 
Slutrapporten färdigställdes i mars 2021. GR rekommenderar 
medlemskommunerna:

• Att inleda samarbete med SPINK, Göteborgs Stad, för uppbyggnad av ett 
gemensamt utförarregister, köpt vård och boende inom IFO/FH.

• Att inleda förstudie för att utreda tekniska och juridiska förutsättningar för 
att skapa en GR gemensam IT-plattform i samverkan med Skånes 
Kommuner.

Förslag om och finansiering av förstudie kommer att förankras vid socialchefernas 
nätverksmöte 16 april 2021. Uppdraget från Förbundsstyrelsen kan härmed anses 
vara fullgjort. 

§ 106. Digitalt erfarenhetsutbyte projekt Modig och Oslo kommun

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

GR:s projekt Modig och Oslo kommun hade ett digitalt erfarenhetsutbyte med 
fokus på digitalisering 210310. Patrik Linde deltog från presidiet samt Lena 
Holmlund från GR och delger sina reflektioner, bland annat kring skillnader i 
statlig styrning och organisering mellan länderna. En central organisation för 
implementering, drift och förvaltning har varit en framgångsfaktor i Oslos arbete. 
Länk till kort film. Styrgruppen är fortsatt intresserad av att genomföra den 
studieresa som blev inställd pga. pandemin, eventuellt nästa år om läget tillåter. Ett 
alternativ är att digitalt få ta del av Oslos erfarenheter. Presidiet tar med sig frågan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bKbnjoidYQA&list=PLmLXo-fN9jSTY-258Rw_Kf1o2k6_L5yQV&index=4
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Styrgruppen är varmt välkomna till projekt Modigs slutkonferens 21 april 2020. 
Länk till inbjudan. Arvode utgår för de som deltar. Ett annat tips är att ta del av 
SKR:s gratis webbkurser med fokus på digitalisering för politiker och ledare. 

§ 107. Samarbete mellan civilsamhälle och offentlig sektor – exempel projekt 
NAD i Väst

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Lars Lindfors informerar om NAD i Väst. NAD är en förkortning för Nätverk, 
Aktivitet och Delaktighet. Det är en metod som initialt utvecklades i Skåne för att 
matcha nyanlända invandrare med föreningar och därigenom skapa nya vägar till 
möten. NAD i Väst är ett samarbetsprojekt mellan offentliga (kommuner, Västra 
Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen) och ideella organisationer. 
GR är sedan 2020 projektägare, men projektet spänner över hela Västra Götalands 
län. Deltagarna är mellan 20-65 år. Särskilda samordnare finns för att söka upp 
deltagare och introducera till föreningslivet. Målet under projekttiden är att minst 
600 ska delta i NAD-aktiviteter. Pandemin har dock försvårat möjligheterna för 
föreningslivet att ta emot deltagare. Projektet arbetar intensivt med att stödja 
föreningar att anpassa aktiviteterna, t.ex. till utomhus. NAD i Väst önskar nära 
samarbete med kommunerna, dels för att nå deltagare och nå föreningar, men 
också för att stödja dialog för samarbete mellan kommun och föreningar.  

§ 108. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Maria Ljung informerar om aktuellt covid-19. Totalt har 149 882 personer i Västra 
Götaland testats positivt för covid-19 (210407). Det är en ökning med 551 fall sedan 
den 6 april. Vaccineringen har haft en effekt hos äldre, men för övriga ökar 
smittspridningen. Fram till och med vecka 12 har 12,42 procent av invånarna i 
Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 4,6 procent har fått två doser. Vaccinering 
av dos 1 till 65 år och äldre ska vara klart innan 31 maj, övriga åldersgrupper ska 
vara klara innan 31 augusti. 

Ett förslag till länsgemensamt avtal mellan kommunerna, regionen och lärosätena i 
Västra Götalands avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk 
vårdutbildning på grund och avancerad nivå har tagits fram. VästKoms styrelse 
ställde sig bakom avtalet 2021-03-09. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom avtalet 
och rekommenderar medlemskommunerna att göra likadant 210319. Avtalet är 
utsänt till kommunerna.  
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https://grbookit.goteborgsregionen.se/pdf/modig_slutkonferens_210421.pdf
https://digitalkompetens.instante.se/
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Maria Ljung informerar om att tidplanen för en gemensam strategi för god nära 
vård (färdplan) samt revidering av hälso- och sjukvårdsavtal är justerad efter beslut 
i SRO. Anledningen är att det behövs mer tid för förankring och dialog, främst 
kring specialiserad sjukvård i hemmet samt läkarmedverkan. Baserat på ny 
lagstiftning ska också VGR och kommunerna se över primärvårdsuppdraget med en 
utvecklad samverkan där personcentrerat förhållningsätt är grunden. SRO har 
därför ställt sig bakom ett nytt delprojekt för gemensamt primärvårdsuppdrag. Ny 
remisstid blir sep-dec 2021.   

I Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är designarbetet av Millenium 
förskjutet. Det innebär sammantaget att det troligen kommer att bli en försening av 
införandet av Millennium, men det är ännu för tidigt att säga hur stor den blir.

§ 109. Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under 
coronapandemin

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Theresa Larsen och Doris Lydahl informerar om resultatet av en intervjustudie 
kring patienter och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under 
coronapandemin. I studien har elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner 
intervjuats. Flera av de intervjuade beskrev att det känts tryggare att få vård i 
hemmet jämfört med på en vårdinrättning där risken för smittspridning 
uppfattades som högre. Andra uttryckte mycket stor oro för att smittas av 
hemsjukvårdspersonalen. En av studiens slutsatser är att medarbetare och chefer i 
kommunal vård och omsorg under pandemin har ställts inför svåra utmaningar när 
de behövt balansera nationella och regionala smittskyddsregler mot patienters och 
anhörigas behov och önskemål. Studien tyder även på att de anhörigas roll har ökat 
i betydelse under pandemin. God och nära vård ska utgå från frågeställningen ”Vad 
är viktigt för dig som patient och närstående?”. Studien visar att detta kan vara 
svårt att uppfylla i praktiken. 

Styrgruppen diskuterar i ”grupprum” kring bl.a. patientdelaktighet i god och 
nära vård, som ofta inkluderar mer vård i hemmet. I dialogen lyfts bland annat 
vilka olika nivåer av delaktighet som ska eftersträvas, att trygghet och 
delaktighet kan vara olika för olika individer, det behövs rätt förutsättningar för 
att skapa delaktighet till exempel tid, kunskap och tydlighet i på vilket sätt patient 
och anhöriga kan vara delaktiga. Det är angeläget att involvera anhöriga och 
deras kunskap samt att skapa tydliga samtal kring delaktighet i ett tidigt skede 
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för att verkligen fånga patientens synpunkter. Styrgruppen önskar framöver att 
få ta del av resultatet från den fördjupande studie kring personcentrering som nu 
påbörjats.

§ 110. Kompetensförsörjning vård och omsorg

Beslut

Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Sara Nordenhielm ger information pågående aktuella processer för att stödja 
kommunerna i arbetet med en strategisk kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg, som till exempel öka attraktiviteten, säkra basnivån inom vård och 
omsorg, samordnad kompetensutveckling för befintlig personal, 
karriärvägsmodeller och kartläggning samt analys. Några konkreta exempel: 

 Branschråd äldreomsorg syftar till att stärka attraktiviteten till branschen 
och bidra till strategisk kompetensförsörjning. Branschrådet arbetar med 
sex prioriterade uppdrag för 2021, bl.a. gemensam titulatur, differentiering 
av arbetsuppgifter samt karriärvägsmodell. Genom GR:s samordning av 
äldreomsorgslyftet har 300 medarbetare påbörjat utbildning mot 
undersköterska under 2020, ett initiativ som kom från branschrådet. 
Under 2021 har 365 utbildningsplatser samordnats utifrån kommunernas 
behov. Detta leder till en förstärkt kompetens och fler utbildade inom 
äldreomsorgen.

 Lena Mogren informerar om pågående arbete med en digital plattform för 
kompetensutveckling för medarbetare inom den kommunala hälso- och 
sjukvården, liknande Yrkesresa. Viktigt för att stärka omställningen mot en 
nära vård. GR har upphandlat en digital lärplattform (LMS) där detta 
arbete kommer att utgöra en pilot. Samma lärplattform som SKR och VGR 
har, vilket möjliggör sammankopplingar mellan systemen på sikt. I ett 
första steg kommer en introduktionsutbildning för nya/semestervikarier i 
kommunal hälso- och sjukvård tas fram.

 Lena Holmlund informerar om att det nu är klart med nationella 
Yrkesresor. 235 kommuner (210324) har tackat ja till att ansluta sig, vilket 
motsvarar över 80% av landets kommuner. SKR kommer nu att sluta avtal 
med samtliga kommuner (även GR:s). Innebär ett sjuårigt avtal om fem 
Yrkesresor. GR-kommunerna får tillbaka kostnad för utveckling, dvs 
erhålla ett lägre pris i avtalet än övriga landets övriga kommuner. SKR 
ansvarar för nationell samordning. GR ansvarar för nationell och regional 
samordning och utförande av Yrkesresa barn och unga. 

 Övriga fyra Yrkesresor kommer att bestämmas i dialog med anslutna 
kommuner. GR:s förstudie gällande Yrkesresa vård och omsorg blir ett 
underlag i den nationella processen.
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Styrgruppen har dialog i ”grupprum” kring vad är de viktigaste/strategiska 
åtgärderna för en god kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I dialogen 
lyfts bl.a. ökad attraktionskraft och tydliga karriärvägar, att ha goda 
ambassadörer för yrket, goda anställningsförhållanden och arbetsmiljö, att få 
med teknik/digitalisering som en naturlig del i verksamheter/arbetssätt, 
chefsstöd samt planerad kompetensutveckling på arbetstid.  

§ 111. Information från förbundsstyrelsen 12 feb och 19 mars

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om ärenden som berör styrgruppen, bl.a. 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022, samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen samt lägesrapport och sammanställning från kommuner och 
kommunalförbund rörande Gryning Vård Ab. I sista ärendet fick 
ägarrepresentanten för Gryning Vård AB i uppdrag att i samråd med presidiet 
fördjupa dialogen med övriga ägare. Lägesrapport och eventuella förslag på 
strategiska ställningstaganden presenteras vid förbundsstyrelsen 7 maj. 

§ 112. Information om dialog om tillnyktringsenhet (TNE)

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Nina Miskovsky informerar om ett första dialogmöte mellan Göteborgs Stad, 
Polisen och VGR gällande TNE. En utredning av stadsledningskontoret för cirka 
två år sedan konstaterade att finansiering av TNE inte ingick i det kommunala 
kärnuppdraget, varav Göteborg beslutade att ej längre finansiera verksamheten. 
Polisen framförde behov utifrån bl.a. platsbrist i häktet. Respektive part ska se över 
förutsättningar/behov inför fortsatt dialog och process. Nina återkommer i ärendet 
när mer information finns eftersom frågan berör kranskommunerna. 

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig

Justeras:
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Kent Lagrell Patrik Linde
Ordförande Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Styrgruppen för social välfärd: Kent LagrellVice ordförande Styrgruppen för social välfärd: Patrik
Linde
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