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Protokoll
NÄRVARANDE

Ledamöter

Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande
Patrik Linde (S), Härryda, vice ordförande
Marita Henriksson, (SD), Ale 
Nina Miskovsky (M), Göteborg 
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg § 184-188
Per Holm (D), Göteborg
Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Eva Andersson (C), Lerum
Ove Dröscher (S), Mölndal
Marie Raask (S), Partille
Eva Falkenkvist (SD), Stenungsund 
Erling Alsin (V), Tjörn

Sekreterare

Sara Nordenhielm, Göteborgsregionen

Övriga

Lena Holmlund, avdelningschef, Göteborgsregionen
Maria Ljung, planeringsledare, Göteborgsregionen, §189-190
Yvonne Witzöe, projektledare AllAgeHub, Göteborgsregionen, §188
Monica Wallström, projektledare, Göteborgsregionen, §188
Ann-Charlott Klarén, projektledare, SKR, §188
Marie Lindgren, verksamhetsexpert, Migrationsverket, §189
Love Lundin, sakkunnig, Länsstyrelsen Västra Götaland, §189
Anneli Bjerde, enhetschef, VästKom, §190

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås
Kalle Påsse Sundvall (M), Kungsbacka
Mona Burås Dieng, Lilla Edet

PARAGRAFER 184 - 192

§ 184. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande Kent Lagrell öppnar sammanträdet. 

§ 185. Val av justerare
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Patrik Linde väljs. 

§ 186. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs. 

§ 187.  Anmälan övriga ärenden
Inga övriga ärenden. 

§ 188. Tema digitalisering och välfärdsteknik

Beslut

Styrgruppen ger presidiet i uppdrag att ta fram en skrivelse för att påtala behovet 
av ett mer sammanhållet nationellt stöd till kommunerna i digitalisering och 
välfärdsteknik. Skrivelsen ställs till berörda departement.

Gruppdialogerna under dagens sammanträde utgör ett underlag till skrivelsen. 
Presidiet fattar beslut om skrivelse, som skickas för kännedom till styrgruppen. 

Sammanfattning av ärende

Lena Holmlund informerar kort om det utvecklingsarbete som pågår, lokalt, 
delregionalt/regionalt och nationellt för att stödja digitaliseringen och ökad 
användning av välfärdsteknik. Trots allt som pågår så behöver takten öka, för att 
kommunerna ska kunna möta välfärdens utmaningar där allt färre ska försörja allt 
fler. Kommunerna står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen, 
där välfärdsteknik och digitalisering är en lösning. Styrgruppen får ta del av 
aktuella exempel från GR och SKR: 

 Yvonne Witzöe informerar om pågående arbete inom ramen för 
AllAgeHub, där aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och 
offentlig sektor samverkar för att utveckla en användardriven testbädd som 
ska stimulera till användning av välfärdsteknik som möter användarnas 
reella behov. Testmiljöer och testledare finns i samtliga GR-kommuner. 
Modeller för samverkan mellan kommun och näringsliv har utformats 
inom ramen för projektet, t.ex. Matcharenan. Projektet pågår tom juni 
2023. En utredning genomförs nu för bland annat undersöka 
förutsättningar för organiserings- och finansieringsform för fortsatt stöd 
till kommunerna. 

 GR har utvecklat en processbeskrivning för att stödja kommunerna i 
breddinförande av välfärdsteknik och etjänster. Monica Wallström 
informerar om att erfarenheter från arbetet visar på en rad utmaningar i 
kommunernas breddinförande, kopplat till bland annat kompetens, 
upphandling, förändringsledning, samverkan och ekonomi/nytta. 

 Ann-Charlott Klarén informerar om att SKR har under tre år, utifrån en 
statlig överenskommelse, haft uppdraget att utgöra ett nationellt 
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kompetenscenter för välfärdsteknik och stöttat tio modellkommuner i syfte 
att systematisera och sprida erfarenheter. Utmaningarna och svårigheterna 
är desamma i landets kommuner som i GR:s. Behovet av nationell 
samordning och stöd är stort för att möjliggöra verksamhetsutveckling 
med stöd av välfärdsteknik, för ökad trygghet och självständighet livet ut. 

Styrgruppen har gruppdialoger utifrån hinder och möjligheter med digitalisering 
och välfärdsteknik, samt vilka de viktigaste medskicken är i framtagandet av 
skrivelsen för nationell påverkan i frågan. I dialogen lyfts bland annat att det 
behöver utvecklas närmre samverkan mellan kommun, region, näringsliv och 
forskning samt systematik i test/utvärdering innan införande. Det behövs ett 
statligt långsiktigt ekonomiskt stöd för att kommunerna ska klara av 
investeringskostnaderna som uppstår initialt, annars finns risken att 
kommunerna inte vågar satsa. Det är angeläget att välfärdsteknik och 
digitalisering ska ses som ett komplement till, och inte ersättning av personal. 
Kommunikationen om införande bör utgå från möjligheter till ökad trygghet och 
självständighet. Politiken har en viktig roll i att styra och leda utvecklingen 
framöver.

§ 189. Kriget i Ukraina och dess påverkan på GR-kommunerna 

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Styrgruppen får aktuell lägesrapport från Migrationsverket, Länsstyrelsen samt GR. 
Marie Lindgren informerar om att i dagsläget har cirka 37 000 ukrainska 
medborgare (653 ensamkommande barn) sökt skydd sedan 2022-02-24, i Region 
Väst är motsvarande siffror 5 681 respektive 156. Ny lagstiftning förväntas fr.o.m. 1 
juli som kommer att innebära att ansvaret för boende (för skyddsbehövande enligt 
massflyktningsdirektivet) övergår från Migrationsverket till kommunerna, mot 
ersättning. I dagsläget är det inte klart vilken ersättningsnivå som kommer att gälla 
för kommunerna fr.o.m. 1 juli. I väntan på regeringsbeslut och klargörande 
ställningstagande har dialoger och förberedelsearbete påbörjats mellan 
Migrationsverket och kommuner. 

En fråga som aktualiserats är så kallade spruckna EBO (skyddsökande som har 
enskilt boende, t.ex. genom civilsamhället, som av olika anledningar inte längre är 
en långsiktig lösning). Migrationsverket har då ansvaret att erbjuda boende, 
alternativt kan kommunen sluta ett avtal med Migrationsverket och själva erbjuda 
boende (mot ersättning). Regeringen kommer besluta att Migrationsverket ska 
begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats 
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, vilket möjliggör till exempel arbete. 
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Migrationsverket har också i uppdrag av regeringen att öka beredskapen för att 
stödja ukrainare som vill återvända.

Love Lundin informerar om kommuntal och andelstal i anvisningsprocesserna för 
nyanlända och ensamkommande barn år 2023. Ett förslag beräknas vara klart i 
mitten av juni. Därefter har kommunerna möjligheter att lämna synpunkter och 
göra omfördelningar, deadline för omfördelningar under oktober. För att hinna 
med processen så bör dialoger inledas redan nu mellan kommuner om eventuella 
omfördelningar. När det gäller skyddsökande enligt massflyktningsdirektivet 
ansvarar Migrationsverket för anvisning till kommunerna som, from 1 juli då ny 
lagstiftnings förmodas träda ikraft, ansvarar för boende. Syftet med lagen är en 
jämnare fördelning mellan kommunerna. Prognosen för mottagande är 80 000 
personer under 2022, men kan komma att justeras beroende på utvecklingen 
framöver. 

Lena Holmlund informerar om att GR följer utvecklingen löpnade och har dialog 
med kommuner samt berörda myndigheter/samverkansparters, för att kunna vara 
ett stöd till kommunerna. Vissa GR-nätverk har också beslutat att ha tätare träffar 
för erfarenhetsutbyte, bland annat mottagande och integration. GR stöttar i de 
frågor som kommunerna efterfrågar, vilket för närvarande är information och 
erfarenhetsutbyte. 

Maria Ljung informerar om hälso-och sjukvårdsfrågor utifrån 
massflyktningsdirektivet. Personer som är över 18 år har rätt till vård som inte kan 
anstå, mödrahälsovård, abort, preventivmedelsrådgivning samt tandvård, det vill 
säga samma som för asylsökande. Personer under 18 år har rätt till samma vård och 
tandvård som övriga invånare. 

§ 190. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt färdplan nära vård

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Anneli Bjerde, VästKom, informerar om aktuellt läge. SRO, VästKoms styrelse och 
de fyra kommunalförbundens styrelser/direktioner har ställt sig bakom förslag till 
färdplan samt reviderat hälso- och sjuvårdsavtal. Nu har respektive huvudman 
fram till 31 okt att fatta beslut. Ny avtalsperiod är fr.o.m. 1/1 2023. Samtliga 
synpunkter som inkom under remissperioden har på något sätt beaktats i 
processen, antingen genom justeringar i avtalet eller som identifierade 
utvecklingsområden att arbeta vidare med länsgemensamt framöver.

§ 191. Fokusområden 2023

Beslut
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Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet

GR:s strategiska inriktning 2020-2023 kompletteras årligen med en plan- och 
detaljbudget med särskilt utpekade fokusområden. Styrgruppen för social välfärd 
har tre fokusområden under 2022: 

• Stödja kommunerna i omställningen till god och nära vård
• Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet
• Kompetensförsörjning offentlig sektor

I och med val och ny mandatperiod kommer ett arbete med en ny strategisk 
inriktning att påbörjas våren 2023. Med tanke på detta föreslås att styrgruppen 
behåller ovanstående fokusområden även för 2023. 

Beslut i ärendet sker på styrgruppen sammanträde den 4:e okt och tjänsteskrivelse 
tas fram som beslutsunderlag. Styrgruppen framför att 
digitalisering/välfärdsteknik ska synliggöras under respektive fokusområden i 
framtagande av beslutsunderlag. Styrgruppens förslag till fokusområden 2023 tas 
med till beredning av ärendet inför beslut om plan och detaljbudget 2023 i 
förbundsstyrelsen (25 november) och i förbundsfullmäktige (13 december). 

§ 192. Information från Förbundsstyrelsen 13 maj

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Kent Lagrell och Patrik Linde återkopplar från föregående förbundsstyrelse, där 
bland annat styrelsen fick en muntlig föredragning om utifrån det regionala 
samarbetet med anledning av Ukrainakrisen. 

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig

Justeras:

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

Vice ordförande Styrgruppen för social välfärd: Patrik
Linde

Ordförande Styrgruppen för social välfärd: Kent Lagrell
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