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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 § 171-176
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg § 171-176
Per Holm (D), Göteborg
Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Eva Andersson (C), Lerum
Mona Burås Dieng, Lilla Edet
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 § 176-178
Ann-Sofie Isaksson, ansvarig tjänsteperson västra hälso- och sjukvårdsnämnd, 
Västra Götalandsregionen § 175
Karl Fors, enhetschef, VästKom § 176

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Kalle Påsse Sundvall (M), Kungsbacka
Ove Dröscher (S), Mölndal

PARAGRAFER 171 - 183

§ 171. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande Kent Lagrell öppnar sammanträdet. Särskilt välkomnas Eva 
Falkenkvist och Mona Burås Dieng som nya ledamöter i styrgruppen. 

§ 172. Val av justerare
Patrik Linde väljs. 
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§ 173. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs. 

§ 174.  Anmälan övriga ärenden
Inga övriga ärenden. 

§ 175. Utvecklingen av Mini-Maria och motsvarande verksamheter

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Ann-Sofie Isaksson informerar om utvecklingen av Mini-Maria utifrån uppdrag 
från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Mini-Maria är en samverkan mellan 
kommuner och Västra Götalandsregionen för att stärka stödet till ungdomar och 
unga vuxna med skadligt bruk- och beroende. En arbets- och förankringsprocess 
har skett under 2020–2021. Detta har resulterat i att modellen nu etableras i 
samverkan mellan Ale och Lilla Edet, Partille, Alingsås och Lerum – med lokala 
utbudspunkter i respektive kommun. Också Mölndal, Härryda, Kungälv och 
Stenungsund samarbetar kring modellen i ett annat kluster. Båda fallen på 
primärvårdsnivå. I Göteborg finns sedan tidigare tre mottagningar, som utgår från 
specialistpsykiatrin. Öckerö har avtal med Göteborg. Tjörn har valt att avstå då 
motsvarande verksamhet redan finns etablerad. En erfarenhet är att även många 
föräldrar och anhöriga söker stöd, verktyg, kunskap för att hjälpa närstående unga. 

I styrgruppens dialog lyfts bland annat att det är positivt att Mini-Maria nu får 
större geografisk spridning. I och med att det fria gymnasievalet är det angeläget 
att unga ges möjlighet att söka stöd både i den egna hemkommunen och i andra. 
Det är också viktig att följa upp flöde/tillgänglighet/kapacitet över tid. GR:s 
nätverk inom skola och elevhälsa är bra vägar för att sprida information och nå 
målgruppen. 

§ 176. Tema: Omställningen till god och nära vård

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Maria Ljung gör en inramning av temat. Omställningen till nära vård är inte 
organisationsförändring, utan kan liknas vid en rörelse som går från att fokusera på 
organisation till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande och från en 
fragmentiserad till en sammanhängande vård och omsorg. För patienten innebär 
rörelsen att man blir en aktiv medskapare till istället för en passiv mottagare av 
vårdens tjänster. Denna rörelse pågår såväl nationellt som internationellt. Flertalet 
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utredningar har de senaste åren fokuserat på omställningen, vilket bland annat 
resulterat i lagändringen i HoS-lagen kring primärvårdens uppdrag. I Västra 
Götaland har VGR och kommunerna gemensamt tagit fram en färdplan, 
länsgemensam strategi för god och nära vård, för omställningen. Inom ramen för 
detta har även HoS-avtalet reviderats. Flera andra utredningar, t.ex. ny 
socialtjänstlag och samsjuklighetsutredningen, pekar åt samma riktning och 
stärker omställningen. Fokus ligger på förebyggande/hälsofrämjande/tidigt stöd, 
tillgänglighet, samordning/samverkan, personcentrering och digitalisering. 

Nina Miskovsky reflekterar utifrån sitt nya uppdrag i Samrådsorganet (SRO). Hon 
lyfter bland annat att färdplanen pekar ut en gemensam riktning för arbetet 
framöver, men att fortsatt dialog och samverkan behövs för att säkra 
implementering. 

SRO, VästKoms styrelse och GR:s förbundsstyrelse 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.

Styrgruppen har dialog i grupper utifrån ”vad kan vi som politiker göra för att 
stötta vår kommuns omställning till en god och nära vård”. I dialogen lyfts bland 
annat att det handlar om ett nytt sätt att tänka – alltid med patienten, klienten, 
brukaren i fokus. Också mer konkreta förslag lyfts som att höja den medicinska 
kompetensen inom äldreomsorgen, ökad tillgänglighet för 
vårdcentraler/primärvårdsläkare, tydligt involvera medarbetare i omställningen 
och kompetensutveckling av personal. 
 

§ 177. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Karl Fors, VästKom, ger information om arbetet med att införa Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM) i kommunerna. Samtliga kommuner i länet har 
tecknat option 1, 14 kommuner option 2, 9 kommuner option 3. VGR och 
kommunerna befinner sig nu i process med leverantören med anledning av 
bristande leverans och förseningar i tidplan. Samtliga av länets kommuner gjort en 
gemensam reklamation och förberedelser inför förhandlingar har inletts. VästKom 
har via kommunledningen bjudit till dialogmöten under april-maj kring olika 
vägval för att nå en sammanhållen vårdinformationsmiljö. Innan sommaren 
förväntas svar på reklamationen. Då kommer kommunerna också ha mer kunskap 
om vilka vägval som är möjliga i den framtida utvecklingen. 
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Maria Ljung informerar om förankring och beslutsprocess kring reviderat HoS-
avtal samt färdplan nära vård. Andra aktuella frågor är förlängning av 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 samt
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.

§ 178. Aktuell lägesbild Covid 19

Beslut

Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Maria Ljung informerar. Från och med 1 april klassas inte längre Covid-19 som en 
allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Däremot är Covid-19 fortfarande 
anmälningspliktig och smittspårningspliktig inom vård och omsorg. Vård och 
omsorgspersonal som testats positivt för covid-19 rekommenderas att stanna 
hemma under hela den smittsamma perioden. Arbetsgivaren ansvarar för beslut 
om att stanna hemma och eventuell ersättning.

”Aktuellt läge” utgår som stående punkt på styrgruppens sammanträde. GR 
bevakar fortsatt utveckling framöver. 

§ 179. GR:s stöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Lena Holmlund ger en kort beskrivning utifrån Migrationsverkets senaste 
lägesrapport (220413). För närvarande har 4,5 miljoner personer lämnat Ukraina, 
Polen har ett stort mottagande. Migrationsverkets huvudscenario för ankommande 
flyktingar är 76 000 fram till halvårsskiftet. I dagsläget har nästan 31 000 
registrerat ansökan om skydd enligt massflyktningsdirektivet i Sverige. Majoriteten 
är kvinnor och barn. Senaste tiden har det skett en minskning av ukrainska 
medborgare till landet, vilket kan ge upphov till nya scenariobeskrivningar. 
Regeringens har gett Migrationsverket i uppdrag att skapa en jämnare fördelning 
av boendeplatser. Länsstyrelsen har tagit fram fördelningstal för kommunerna och 
har bjudit in kommunerna i slutet av april för att ha en dialog om dessa. Många 
frågor, bland annat kring fördelning och ersättning till kommunerna, saknar idag 
svar. Ny lag, liknande bosättningslag, för jämnare fördelning över landets 
kommuner är framtagen och väntas träda ikraft 1 juni. 

GR bevakar händelseutvecklingen noga genom olika nationella, regionala och 
lokala sammanhang. Berörda chefsnätverk, IFO-chefer, arbetsmarknadschefer, 
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mottagande och integration, erbjuds möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte 
genom tätare digitala möten.

På nästa sammanträde kommer mer tid avsättas för frågan. 

§ 180. Aktuellt branschråd äldreomsorg

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Branschråd äldreomsorg, som startade under 2021, syftar till att bidra till en 
långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i GR-kommunerna och göra 
branschen mer attraktiv. Under föregående år har branschrådet fokuserat på 
gemensam titulatur, utbildningskrav och karriärvägsmodell för baspersonal. I mars 
fattade socialcheferna ett inriktningsbeslut kring ovanstående delar, vilket 
möjliggör ett fortsatt gemensamt arbete med bl.a. differentiering. 

§ 181. Delår per april 2022

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Lena Holmlund informerar om delårsredovisning per april 2022. Inga avvikelser är 
identifierade för styrgruppens fokusområden för 2022 (förebyggande arbete, god 
och nära vård samt kompetensförsörjning offentlig sektor).

§ 182. Aktuellt från Förbundsstyrelsen 18 mars

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om senaste förbundsstyrelsen, bland 
annat togs beslut om att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom 
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal samt färdplan nära vård. På det gemensamma 
sammanträdet med styrgruppen för arbetsmarknad 220223 diskuterades 
kommunernas olika hantering gällande kompletterande försörjningsstöd för 
personer som anvisats till studier av Arbetsförmedlingen, på deras initiativ. 
Ordföringarna från respektive styrgrupp träffar förbundsstyrelsens presidium 30/5 
i frågan. 
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§ 183. Information angående styrgruppens arbetsformer

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

 Fysiska möten blir vid respektive ”terminsslut”, dvs 19/5 respektive 3/11. 
Resterande möten under mandatperioden blir digitala.

 Sammanträdet 30/8 ställs in alternativt hålls kort med anledning av valet. 
Mer information kommer. 

 Styrgruppen har inte kunnat genomföra planerad studieresa till Oslo på 
grund av pandemin. Förslag om studieresa ges till ny styrgrupp 
nästkommande mandatperiod.   

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig

Justeras:

Kent Lagrell Patrik Linde 
Ordförande Justerare
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