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NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Maria Standar, Alingsås 

Magnus Sigfusson, GBG 

Eva Hessman, GBG  

Peter Lönn, Härryda  

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Gull-Britt Eide, Lerum  

Maria Olegård, Lilla Edet 

Mio Saba, Mölndal  

Per Bäckström, Partille 

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Evike Sandor, Tjörn 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Helena Söderbäck, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

 

1. Göteborgs stads roll i storstadsregionen och i Västra Götaland 

Eva Hessman och Magnus Sigfusson inleder ett samtal genom att beskriva 

några av Göteborgs stads utmaningar i den regionala samverkan i 

Göteborgsregionen och Västra Götaland. Storstadens kärnfrågor är i 

omvandling, detaljhandel och branscher förändras liksom behov av lokaler. 

Arbetsmarknadsregionen innebär en större marknad som inkluderar fler 

kommuner än Göteborgsregionens 13. Samtidigt ser vi att hemarbetet har ökat 

efter pandemin. Men vissa kan inte välja hemarbete, och det skapar en 

uppdelas arbetsmarknad.  

Ur diskussionen:  

• Göteborgs roll som motor för kraftsamling i hela Västra Götaland. 

Arbetsmarknad, kollektivtrafik, näringsliv och boendemarknad hänger 

ihop. Göteborg är epicentrum men kranskommunerna har också saker 

att erbjuda och det är viktigt att dra nytta av varandras varumärken.  

• Viktigt att arbeta tillsammans med klimatanpassningsåtgärder samt 

civilt försvar och försörjningsinfrastruktur; Kan vi tillsammans skapa en 

västsvensk hållning? 

• Alla delar i Västra Götaland är inte lika, asymmetri behövs. Största 

möjliga samhällsnytta bör vara styrkan i asymmetrin. En storstad utan 

landsbygd kan inte skaffa mat. Vi behöver ett större vi. 
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• Vi behöver även arbeta tillsammans vad gäller den ”mjuka” 

infrastrukturen med vård, skola, omsorg.   

• Exempel på bra regionala samarbeten är besöksnäringsprogrammet och 

det näringslivsstrategiska programmet.    

• Fortsatta samtal kring gemensamma frågor att prioritera är önskvärt. På 

Byggbenchen i mars ges tillfälle att lyfta dessa frågor tillsammans med 

Byggföretagen.   

2. Digitaliseringens möjligheter 

Gemensamt arbete välfärdsteknik och kopplingen till Hjälpmedelscentralen 

Adam Krantz, VästKom, och Emma Övelius, Lumell medverkar. Invånare 

efterfrågar idag i högre grad digitala hjälpmedel, samtidigt som även tekniken 

driver på. Samverkan i länet kring digitala hjälpmedel har nu resulterat i ett 

samverkansavtal som nu är ute på remiss i kommunerna. Avtalet beslutas i 

SRO 28 april och efter rekommendation till kommunerna via  

kommunalförbunden beräknas avtalet vara undertecknat under hösten 2022. 

Ur diskussionen.  

• Hållbarhetsaspekterna är viktiga att inkludera i avtalet.  
 

Gemensamt utförarregister för köpt vård och boende inom Individ och 

familjeomsorg samt funktionshinderområdet   

Lena Holmlund informerar tillsammans med Cecilia Axelsson och Rasim Advic 

om ett erbjudande till kommunerna att ingå i ett gemensamt utförarregister. 

Syftet är att få en mer systematisk uppföljning och utveckla ramavtal, vilket kan 

bidra till både förbättrad kvalitet och minskade kostnader. Två förstudier har 

genomförts och förslaget är nu att gå vidare med ett IT-system med ett delat 

ägarskap för Göteborg och GR på 50/50. Socialchefsgruppen tar ställning 4 

mars 2022 efter avstämning inom respektive kommun.  

Lägesrapport FVM   

Helena Söderbäck informerar tillsammans med Monica Edgren och Karl Fors.  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett första steg på vägen mot ett 

”Sammanhållet vårdsystem inom Västra Götaland”.  FVM arbetar fortfarande 

utifrån en hypotetisk tidplan baserad på utrullning våren 2023. 

Affärsuppgörelsen mellan VGR och leverantören Cerner pågår fortfarande. De 

49 kommunerna har i olika utsträckning tecknat sig för någon eller några av de 

tre optioner som erbjudits.  FVM-programmet är mer omfattande och 

komplext än vad som förutsågs. Goda framsteg har gjorts samtidigt som stora 

hinder kvarstår.    

3. Stående punkter 
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Det politiska arbetet i GR 

• En avstämning görs inför förbundsstyrelsens sammanträde 11 februari 

då bland annat elektrifiering och hälso- och sjukvårdsavtalet står på 

agendan.  

• En uppföljning görs efter styrelsens strategidag med tema trygghet. 

Diskussion förs kring nästa steg. Ett nätverk för säkerhetssamordnare 

med flera har föreslagits. Frågan återkommer vid kommande möte.  

Rapporter 

• Eva Hessman och Malin Aronsson rapporterar från SKR-nätverket.  

• Per Bäckström rapporterar från regionala rådet för samhällsskydd och 

beredskap.  

4. Övriga frågor och kommande möten  

• Per Bäckström informerar om Förvaltningshögskolans 

uppdragsutbildningar.  

• 4 mars står kompetensförsörjning inom offentlig sektor samt xxx på 

dagordningen. Dessutom kommer SKR att bjudas in för dialog.  

• 8 april är det preliminärt demokrati och valet 2022 som står på 

dagordningen.  

 

 

Antecknat  av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


