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Protokoll
NÄRVARANDE

Ledamöter

Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande
Patrik Linde (S), Härryda, vice ordförande
Marita Henriksson, (SD), Ale 
Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås
Nina Miskovsky (M), Göteborg
Per Holm (D), Göteborg
Eva Andersson (C), Lerum
Ove Dröscher (S), Mölndal
Marie Raask (S), Partille
Alexandra Odelsheim (SD), Stenungsund
Erling Alsin (V), Tjörn

Sekreterare

Sara Nordenhielm, Göteborgsregionen

Övriga

Lena Holmlund, avdelningschef, Göteborgsregionen
Maria Ljung, planeringsledare, Göteborgsregionen § 147-148
Rosanna Björklund, delprojektledare FVM, VästKom § 147
Åsa Nilsson, analytiker, GR/FoU i Väst § 151

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Vakant, Lilla Edet
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg
Kalle Påsse Sundvall (M), Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S), Kungälv

PARAGRAFER 144-151

§ 144. Val av justerare
Patrik Linde väljs.

§ 145. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs. 
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§ 146.  Anmälan övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 147. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor

Beslut
Informationen antecknas. 

Sammanfattning av ärende

Maria Ljung påminner om remissförandet gällande reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal samt underavtal och regional utvecklingsstrategi nära vård. Sista 
svarsdag är 211231. Socialchefsnätverket har gett GR i uppdrag att ta fram förslag 
på gemensamma formuleringar i särskilt angelägna frågor som kan användas i 
kommunernas egna remissvar. Varje kommun svarar enskilt och beslutar vilka av 
dessa formuleringar som de vill använda. Maria Ljung informerar också en 
kommande FoU-rapport. Syftet med studien är att synliggöra den kommunala 
vården och omsorgen i omställningen till en god och nära vård, både avseende 
innehåll och kostnader. Inom ramen för uppdraget från socialchefsnätverket att 
stödja kommunerna i omställningen till en nära vård pågår flertal FoU-studier, 
varav detta är en. 

Rosanna Björklund informerar om aktuellt läge kring Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM). Samtliga kommuner i Västra Götalands län har 
tecknat option 1, vilket innebär att informationsutbyte mellan vårdgivare 
möjliggörs i det nya systemet Millenium. 14 kommuner (varav 7 GR-kommuner) 
har också tecknat option 2 för elevhälsa och 9 kommuner (varav 3 GR-kommuner) 
option 3 som innefattar kommunal hälso- och sjukvård där journalen kommer att 
finnas i Millenium. Införandet beräknas dock vara försenat cirka ett år, exakt 
tidplan kommer att beslutas under hösten. För kommunernas del innebär detta en 
förlängd implementeringsperiod och att mer resurser behöver tillsättas. Översyn av 
avtalet gällande eventuell kompensation för kommunerna pågår. Förseningarna 
beror till stor del av juridiska oklarheter gällande molntjänster för lagring av data i 
systemet. 

§ 148. Aktuellt Covid-19

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Totalt (v40) har 202 461 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. 
Totalt 40 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 3 på 
intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen (13 okt). 
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Bland personer på särskilda boenden för äldre har en tendens till ökning av antalet 
fall noterats de senaste veckorna. Utbrott av smitta kan ofta härledas till 
ovaccinerad personal. Rapporter och studier visar att fullvaccinerade smittar 
mindre. Smittspridningen dominerar fortsatt bland barn och unga vuxna. Fram till 
och med vecka 38 har 83 procent av invånare 16 år och äldre i Västra Götaland fått 
minst en dos vaccin, 72 procent har fått två doser.

Styrgruppen för en dialog om hantering av ovaccinerade medarbetare inom vård 
och omsorg. Flera lyfter att det finns en oro hos brukare och äldre kring att inte 
veta om den man möter är vaccinerad eller inte. GR:s personalchefsnätverk har 
pågående dialog om hantering av frågan, men det finns inte någon tydlig 
nationell vägledning idag. Styrgruppen önskar få mer information när sådan 
vägledning är på plats samt hur kommunerna väljer att agera. 

§ 149. Årshjul och sammanträdesplan 2022

Beslut

Att godkänna förslag till årshjul 2022. 
Att godkänna förslag till sammanträdesplan 2022. 

Sammanfattning av ärende

Sara Nordenhielm går igenom förslag till årshjul som utgår från styrgruppens 
förslag till fokusområden för 2022 (stödja kommunerna i omställningen till god 
och nära vård, kompetensförsörjning inom vård och omsorg samt stödja 
kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet). Presidiet undersöker också 
möjligheterna till studieresa Oslo under våren 2022 i anslutning till ett 
sammanträde. 

Förslag till sammanträdesplan 2022: 
 Fredag 21 jan, 9-12
 Onsdag 23 feb, 9-12 (gemensamt mes styrgruppen för arbetsmarknad)
 Torsdag 21 april, 9-12
 Fredag 20 maj, 9-12
 Tisdag 30 aug, 9-12
 Tisdag 4 okt, 9-12
 Torsdag 3 nov, 9-12

§ 150. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

Beslut

Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Nilsson redogör för resultat utifrån LUPP 2020 där nio GR-kommuner deltog. 
LUPP är en enkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och 
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resultaten ger en bred bild av livsvillkor, levnadsvanor och attityder hos de unga. 
Målgrupper är ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets andra år. I och med att 
Göteborg inte deltar är underlaget gällande gymnasiet mindre tillförlitligt, då 
många ungdomar bor i kranskommun men går i skola i Göteborg. Några av 
resultaten som presenteras: 

 Över 80 procent är mycket eller ganska nöjda med livet som helhet (åk 8). 
Det som bidrar mest till detta är familjen, kompisar och fritiden.

 Ungdomar upplever sig som mest otrygga i stan/centrum, kollektivtrafik 
och på internet. Cirka en av tio svarar att de aldrig eller sällan är trygga i 
skolan. Nästan dubbelt så många tjejer som killar upplever otrygghet.

 Cirka var tredje ungdom skattar sin hälsa som att de mår bra eller mycket 
bra. Tjejer skattar sin hälsa överlag sämre än killarna, och upplever också 
stress i högre utsträckning. Exempelvis svarar 61 procent av tjejerna i åk 8 
att de har upplevt stress de senaste sex månaderna. Motsvarande för killar 
är 26 procent. Skolarbete är den främsta upplevda faktorn till stress. 

 Pandemin har påverkat ungas livssituation både positivt och negativt. 
Ungdomar till föräldrar som är arbetslösa eller sjukskrivna har påverkats 
mest negativt.

Styrgruppen har dialog i grupprum med fokus på den negativa trenden kring 
tjejers dåliga mående samt hur LUPP-resultaten kan användas för att stärka 
ungas livssituation. Här lyfts bland annat att möjliga orsaker till tjejers sämre 
mående, som till exempel större utsatthet på sociala medier. LUPP blir ett viktigt 
underlag för ytterligare analys av orsakerna och för lokalt utvecklingsarbete. En 
förutsättning är att också unga själva involveras i att identifiera lösningar. Vissa 
resultat, exempelvis ökad otrygghet och högre psykisk ohälsa, kan ses som del av 
ett större samhällsproblem som berör samtliga invånare och inte enbart 
ungdomarna. Önskemål framförs om att GR fortsätter dialogen med Göteborgs 
Stad kring att ingå i framtida LUPP-undersökningar. 

§ 151. Aktuell FF 14 sep, FS 23 sep samt förslag till politisk organisation 

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om senaste förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige då bland annat beslut om ny politisk organisation fattades. FS 
gav i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest 
relevant för att genomföra förbundets uppdrag (190927). Presidiet har intervjuats 
under utredningen. Beslut är nu taget i FS och FF, vilket innebär bland annat att 
det blir fler inslag av medlemslogik i stället för enbart partipolitik i 
nomineringsprocessen. Styrgrupperna byter namn till beredningsgrupper och ny 
instruktion ska tas fram. Representanterna (till beredningsgrupperna) bör komma 



 Justeras:  5 (5)

Styrgruppen för social välfärd 

Protokoll 2021-10-19
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams 

från kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk gruppering. FS och FF kvarstår (ej 
direktion), men fullmäktige minskar i antal. Ny organisation träder i kraft 1 jan 
2023.

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig

Justeras:

Kent Lagrell Patrik Linde 
Ordförande Justerare
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