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§154 Anmälan övriga ärenden. 

• En fråga om Mini-Maria-verksamheter inom GR-kommunerna har 

inkommit från Kristina Alme. Ärendet bereds av presidiet och tas upp 

2022-01-21.  

• Information om utskick av handlingar till styrgruppsmöte 2022-01-21. 

Handlingar skickas ut en vecka innan mötet. 

§155 Aktuella FoU-uppdrag med hälso- och sjukvård i fokus 

Beslut 

Informationen antecknas 

 

Sammanfattning av ärende 

Margareta Forsberg, FoU i Väst presenterar nio olika pågående aktiviteter (åtta 

projekt och ett forskarnätverk) med koppling till hälso- och sjukvårdsområdet. 

Arbetet spänner över flertalet nivåer, från patienters upplevelser till 

strukturella förutsättningar. Det är ett stort fokus på området både nationellt 

och regionalt. Rapporterna finns att tillgå på Göteborgsregionens hemsida. 

  

Theresa Larsen, FoU i Väst presenterar studien ”Vad kostar det att vårda 

patienter i kommunal vård och omsorg”. Syftet med studien är att synliggöra 

den kommunala vården och omsorgen i omställningen till en god och nära 

vård, både avseende innehåll och kostnader. Studien har genomförts genom 

intervjuer med personer som arbetat länge inom kommunal hälso- och 

sjukvård samt genom beskrivningar och beräkningar av sju autentiska 

patientfall ihop med arbetsgrupper i kommunerna. Respondenterna i 

intervjuerna uttrycker att patienter skrivs ut tidigare från sjukhus, att patienter 

i hemsjukvården är sjukare nu än för 10 år sedan, har fler och mer omfattande 

insatser, bor kvar längre i ordinärt boende och att fler palliativa insatser görs i 

hemmet. Resultat stämmer överens med utvärderingen som kom från 

Myndigheten för vård och omsorgsanalys i höstas vilken bland annat visar att 

den genomsnittliga kostnadsökningen för kommunal hälso- och sjukvård var 16 

procent under 2017–2019. Tidigare studier som jämfört kostnader mellan olika 

vårdformer har oftast inte tagit med kostnader för hemtjänst trots att 

hemtjänst ofta är en förutsättning för att kunna vårdas hemma.  

Sammanfattningsvis visar studien att vård i hemmet i flera fall är dyrare än 

vård på SÄBO eller korttidsboende för kommunen, även om anhöriga gör 

omfattande insatser. Om vi jämför med vad vård på SÄBO eller korttidsboende 

kostade före pandemin (2019) är alla patientfall utom ett dyrare att vårda i 

hemmet. Fler studier behövs där man också tar hänsyn till regionens kostnader 

för att vårda patienter i hemmet (besök i öppen vård, läkemedel, sjukresor mm) 

samt kostnader för anhörigvård (t ex minskad arbetstid, sjukskrivningar).  
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Styrgruppen lyfter att det är bra med en rapport som visar på kostnader, 

men att det är livskvalitet som är avgörande. Styrgruppen belyser att de här 

patientfallen utgör ca 15 % av kommunernas utförda hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Det finns en risk med att rapporten kan uppfattas som att 

det gäller all hemtjänstverksamhet och inte endast de autentiska fallen.   

Styrgruppen vill gärna lyfta anhörigperspektivet och jämlikhetsperspektivet. 

Det vore önskvärt med perspektiv från flera individer och att se till allas 

rättigheter. I diskussionen lyfts att tidiga utskrivningar från slutenvård ger 

”tyngre” patienter att vårda i kommunen och även för hemtjänsten. Det är 

viktigt att ha med sig att det som var tidigare kanske inte är framtiden. 

Styrgruppen konstaterar att det blir allt fler äldre och vård ska ges med allt 

färre personer i arbetsför ålder. Vi behöver hitta ett sätt att kunna ge en 

jämlik vård utifrån de förutsättningar som finns. 

§156 Aktuellt Covid-19 

Beslut 

Informationen antecknas. 

Sammanfattning av ärende 

Maria Ljung, GR, informerar om aktuellt kring Covid-19. Totalt har 208 580 

personer i Västra Götaland insjuknat i Covid-19. En ökning ses i nästan alla 

åldersgrupper, förutom bland de äldre. Den största ökningen är bland 

skolbarn, med flest fall i låg- och mellanstadieåldern. Fram till och med vecka 

47 har 83,5 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en 

dos vaccin och 78,1 procent har fått två doser. 

 

Nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda 

begränsningar för att förhindra covid-19 kommer troligen under dagen. För 

närvarande gäller att både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid 

symtom, de som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna 

hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Från 1 dec infördes också 

möjligheten för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare att använda 

vaccinationsbevis. 

 

I GR-kommunerna pågår dialoger om vaccination av medarbetare och icke 

vaccinerade medarbetare. Detta är en fortsatt aktuell fråga i HR-

chefsnätverket. Några kommuner har tagit ställning till att följa SKR:s 

rekommendation, några utreder fortsatt frågan.  
 

Styrgruppen för en dialog om omplacering av ovaccinerad personal. Det 

finns exempel på kommuner som har omplacerat ovaccinerad personal samt 
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tar upp frågan i samband med anställning. En enighet råder om att det är en 

svår fråga att hantera. Det saknas idag lagstöd att omplacera personal 

samtidigt är det sköra personer som ska tas omhand. Styrgruppen önskar få 

besked om nya rekommendationer kommer under dagen. 

§157 Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor 

Beslut 

Informationen antecknas 

Sammanfattning av ärende 

Maria Ljung, GR informerar om att remissen för det reviderade Hälso- och 

sjukvårdsavtalet är ute i kommunerna. Sista dag att svara på remissen är 2021-

12-31. Socialchefsnätverket gav 2021-09-03 GR i uppdrag att ta fram GR-

gemensamma skrivningar till remissvar för Hälso- och sjukvårdsavtalet. 37 

textförslag är nu framtagna. Varje kommun beslutar om de ska använda sig av 

formuleringarna i sina remissvar. Framtagna texter ska på inget sätt tolkas som 

ett gemensamt svar för varken GR- kommunerna eller GR. Konsensus råder ej 

för alla identifierade områden. 

 

Malin Swärd och Angela Olausson, VästKom presenterar Länsgemensamt 

uppdrag om att beskriva Västra Götalandsregionens (VGR) och kommunernas 

primärvårdsuppdrag. Primärvårdsuppdraget utgör starten på ett långsiktigt 

arbete inom ramen för den kommande färdplanen. Med utgångspunkt från ny 

skrivning om primärvårdsuppdraget i Hälso- och sjukvårdslagen, gav SRO 

uppdraget att beskriva kommunens primärvårdsuppdrag samt beskriva VGR: s 

primärvårdsuppdrag. Uppdraget var också att utifrån dessa beskrivningar 

identifiera samverkansområden och gränssnitt samt ta fram förslag till 

gemensam utveckling. Primärvårdsuppdraget löper parallellt med andra 

samverkansarbeten inom nära vård.  En slutrapport från uppdraget ska 

presenteras på SRO 2022-01-19. Tidsplanen för arbetet samt slutrapportering 

har förlängts. Den förlängda tiden för primärvårdsuppdraget och slutrapporten 

ska inte påverka den pågående remissen för hälso-och sjukvårdsavtalet. Mycket 

händer nationellt och regionalt på området. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) arbetar bland annat med ett PM om specialiserad vård i hemmet. När 

SKR kommer med sitt PM kommer det vara ytterligare ett dokument som blir 

ett komplement till länsarbetet. 

 

Styrgruppen önskar bli fortsatt informerad om primärvårdsuppdraget. 

§158 Välfärdsteknik i samverkan 

Beslut 

Informationen antecknas 
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Sammanfattning av ärende 

Adam Krantz, VästKom, informerar om pågående projekt med fokus på 

förutsättningarna för ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel 

till invånarna i Västra Götaland. Välfärdsteknik i samverkan är ett gemensamt 

initiativ av VGR och VästKom som startade i mars 2021. Det handlar om att ta 

fram en gemensam modell för hur ett enhetligt sortiment av digitala 

hjälpmedel kan tillhandahållas genom hjälpmedelscentralen (HMC). Det är en 

naturlig del i omställningen till en personcentrerad nära vård. En mängd 

workshops och en enkätundersökning har genomförts inom projektet. 

Resultatet pekar mot att samarbetet är genomförbart, det är efterfrågat och det 

finns juridiskt stöd.  Ett förslag på principiell modell är framtagen där 

samarbetet bygger välfungerande strukturer som finns idag inom 

området. Som kommun innebär ett fortsatt arbete en engångskostnad på 

10kr/invånare till projektet. Målsättningen är att under 2022 ta fram och 

besluta om samverkansavtal hos huvudmännen, utrullning av utvalda 

produkter samt stegvis överlämna till linjeorganisationen. Från 2025 och 

framåt är ordinarie drift där samtliga huvudmän avropar delar av eller hela 

sortiment av digitala hjälpmedel. Arbetet fortgår nu med att ta fram ett 

samverkansavtal som kommer på remiss under januari-april 2022. Färdigt 

samverkansavtal lyfts till SRO 2022-04-19. Beslut i kommun sker i september-

december 2022. 

 

Styrgruppen ser positivt på projektet. Lyfter vikten av digitalkompetens i 

kommunen samt att utgå från den enskildes och verksamheternas behov i 

kommunerna. Dialog kring finansiering, möjligheter till att använda olika 

stadsbidrag samt ett mindre procentuellt påslag när projektet är i gång. 

Finansieringen är likbördig dvs 50-50 mellan kommun och region. 

§159 Resultat kommundialoger 

Lena Holmlund, GR, delger resultaten från dialogmöten med samtliga 

ledningsgrupper för socialförvaltning eller motsvarande i kommunerna, 

genomförda under feb 2020-sep 2021. Kommunerna ser GR som en viktig 

delregional arena för att arbeta tillsammans med långsiktiga och strategiska frågor 

– och för att påverka på regional och nationell nivå. Chefsnätverken ses som viktiga 

forum för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och arbete med strategiska frågor. 

Kompetens- och verksamhetsutveckling är av god kvalitet som ger mervärde för 

medarbetarna och FoU i Väst bidrar till en mer kunskapsbaserad socialtjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård. 

De frågor som i dialogerna har framstått som viktigaste utmaningarna för 

medlemskommunerna är bland annat:   

• Kompetensförsörjningen inom hela sociala området, men särskilt inom 

äldreomsorg och funktionsstöd 



Justeras:    6 (7) 

Styrgrupp för social välfärd 

Protokoll 2021-12-07 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

   

 

• Omställningen till en god och nära vård innebär utmaningar i fråga om 

ansvarsgränser, lagstiftning, resurser, kompetens m.m 

• Vi behöver få ut fler i egenförsörjning och motverka långvarigt behov av 

försörjningsstöd 

• Vi behöver utveckla arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn 

och unga samt samverkan mellan skola, socialtjänst och vård. 

 

Kommunerna och GR gör redan mycket tillsammans inom dessa områden. Arbetet 

kan stärkas och utvecklas genom exempelvis mer tvärande arbete mellan 

chefsnätverken – det ger stöd i brobyggandet i den egna kommunen. Ytterligare 

samordningsvinster finns genom fler gemensamma satsningar liknande Yrkesresan 

och FoU-plattform arbetsmarknad. Vidare behöver det GR gemensamma arbetet 

bli mer känt i kommunerna och mer stöd med statistik och analyser behövs, enligt 

kommunerna.  

§160 Information från förbundsstyrelsen. 

Beslut 

Informationen antecknas 

Sammanfattning av ärende 

Information från FS strategidag den 29 okt av Patrik Linde och Lena Holmlund. 

Fokus var på trygghetsfrågor som exempelvis ”sluta skjut” och ny utredning 

”kommuner mot brott”. Att notera är utredningen och förslaget om att 

kommunerna ska ges i uppdrag att arbeta brottsförebyggande. Regeringen 

förväntas fatta beslut i vår och uppdraget ska då träda i kraft januari 2023. 

Lägesrapport om Gryning Vård AB visade på att alla kommunalförbund har ett 

intresse att ha kvar Gryning Vård AB. Ett uppdrag att omformulera Gryning Vårds 

uppdrag gavs till ansvariga tjänstemän. 

 

På FS den 19 nov antogs plan och detaljbudget för GR 2022. Finns på 

Netpublikator. Utredningen om Förbundsstyrelsens beredningsgrupper 2023–

2026 presenterades. Beslut togs att beredningsgrupper ska kvarstå samt att 

uppdraget för beredningsgrupperna ska tydliggöras. Revisionsberättelsen hade 

fokus på kompetensförsörjning och då särskilt Branschråd. Revisionen hade 

kompletterat med intervjuer av ett antal personer vilket visade positivt på GRs 

arbete i samverkan. Branschråd är en framgångsrik modell och finns nu inom 

förskola, skola samt äldreomsorg samt om ekonomiska förutsättningar medger 

utöka med funktionshinder under 2022. 

 

Sekreterare: 

Maria Ljung 

Planeringsledare 
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