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Styrgruppen för social välfärd 

Protokoll 2022-10-04
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR 

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
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
Cecilia Axelsson, planeringsledare, Göteborgsregionen, § 197
Gunilla Bergström, forskare, Göteborgsregionen/FoU i Väst, § 197
Maria Ljung, planeringsledare, Göteborgsregionen, §189-190
Yvonne Witzöe, projektledare AllAgeHub, Göteborgsregionen, §188
Cornelia Björk, analytiker, Göteborgsregionen/FoU i Väst

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås
Kalle Påsse Sundvall (M), Kungsbacka
Ove Dröscher (S), Mölndal

PARAGRAFER 193-

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

§ 194. Val av justerare
Patrik Linde väljs. 
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§ 195. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs. 

§ 196.  Anmälan övriga ärenden
Inga övriga ärenden. 

§ 197. Tema förebyggande arbete och tidiga insatser

Beslut

Informationen antecknas. 

Sammanfattning av ärende

I utredningen av ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst SOU 2020:47 lämnas 
förslag kring fem olika områden som samtliga är förutsättningar för en omställning 
mot en mer förebyggande socialtjänst: förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, 
planering av insatser, ta tillvara på socialtjänstens kunskaper i 
samhällsplaneringen, kunskapsbaserad socialtjänst samt insatser utan föregående 
biståndsbedömning. I utredningen föreslås att ett förebyggande perspektiv ska 
genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde, oavsett om det handlar om 
övergripande arbete, i samverkan med andra, kommunens planering, insatser till 
grupper eller insatser till enskilda. Ett förebyggande perspektiv ska också 
genomsyra samtliga nivåer; samhälls-, grupp- och individnivå och tillämpas av 
beslutsfattare och yrkesverksamma inom alla socialtjänstens verksamheter.

GR arbetar på olika sätt med att stödja kommunerna i omställningen till mer 
förebyggande arbete och tidiga insatser, bland annat genom praktiknära 
kunskapsutveckling, nätverk och erfarenhetsutbyte och gemensamma 
utvecklingsprojekt. Ett konkret exempel är den kunskapsöversikt som GR/FoU i 
Väst har tagit fram gällande insatser som motverkar eller begränsar ekonomiskt 
bistånd. I rapporten sammanställs forskning kring verksamma insatser med målet 
egen försörjning för grupper som löper förhöjd risk att långvarigt behöva 
ekonomiskt bistånd. Ta del av rapporten här. 

Styrgruppen har dialog i grupprum utifrån frågeställningen hur politiken kan 
stötta i omställningen till en mer förebyggande socialtjänst samt vilket stöd GR 
kan utgöra. Här lyfts bland annat att politiken stöttar genom att i budget 
prioritera förebyggande och tidiga insatser samt efterfråga mål/indikatorer för 
att följa arbetet. Och att skapa långsiktiga förutsättningar då resultat/effekter av 
förebyggande arbete tar tid. Samarbete inom och mellan kommuner är en viktig 
förutsättning. GR kan bland annat stötta genom att skapa gemensamma arenor 
för politiken att mötas kring frågan och få mer kunskap. 
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https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/ettforebyggandeperspektivpaekonomisktbistand.5.5fa15e801800288a2d120289.html
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§ 198. Skrivelse om behovet av ett mer sammanhållet och samordnat 
nationellt stöd i digitalisering och välfärdsteknik. 

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Styrgruppen gav presidiet i uppdrag (220520) att ta fram en skrivelse för att påtala 
behovet av ett mer sammanhållet nationellt stöd till kommunerna i digitalisering 
och välfärdsteknik. Efter beslut i presidiet ställdes skrivelsen till 
socialdepartementet med kopia till SKR. Socialdepartementets politiska ledning är 
informerade om att skrivelsen inkommit och dess innehåll. GR bevakar fortsatt 
området. 

§ 199. Kommunernas behov och förutsättningar välfärdsteknik

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärende

Cornelia Björk redogör för resultat utifrån den utredning som har gjorts för att 
fördjupa förståelsen för vilket stöd för ökad användning av välfärdsteknik som 
kommunerna i Västra Götalands län har behov av. Styrgruppen för AllAgeHub 
(AAH) är beställare av utredningen. Utredningen visar att det finns vissa ”problem” 
kopplat till styrning, resurser, kompetens och organisering i arbetet med 
välfärdsteknik. En av utredningens rekommendationer är att välfärdsteknik bör i 
större utsträckning hanteras inom den ordinarie strukturen för lokalt 
utvecklingsarbete och för mellankommunal samverkan. 

Utredningen kommer att ligga till grund för att ta vara på erfarenheter och 
lärdomar från AAH. AAH utgör bland annat en arena mellankommunal samverkan 
och erfarenhetsutbyte samt för samarbete med externa aktörer. Här ges 
kommunerna stöd i att identifiera och formulera behov i verksamhet och stöd i att 
matcha behov med företagens lösningar. AAH har bedrivits i projektform sedan sju 
år tillbaka och den senaste projektperioden avslutas vid halvårsskiftet 2023. Det 
behövs nu en sortering och konkretisering av vad som kan göras delregionalt och 
på länsnivå för att stödja kommunernas fortsatta utvecklingsarbete kring 
välfärdsteknik. Det finns intresse för samarbete från olika delar av VGR; 
Innovationsplattformen, Hälso- och sjukvård och Regional utveckling, vilket 
förutsätter kommunernas medverkan och finansiering. Det finns också ett intresse 
hos olika aktörer i länet av starkare samarbete kring digitalisering och 
välfärdsteknik. GR kommer att presentera ett förslag för socialchefsnätverket i 
december om hur ett samlat stöd kan erbjudas GR-kommunerna efter projektslut. 
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Styrgruppen noterar att detta är en angelägen fråga att skicka med nästa 
beredningsgrupp för social välfärd. 

§ 200. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor 

Beslut

Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Information ges angående revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser samt färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård. Huvudmännen har fram till och med 31 okt att fatta beslut. I dagsläget 
har 48 av 49 kommuner sagt ja eller förväntas säga ja till färdplanen. Arbetet med 
färdplanen fortsätter enligt plan, då den är en strategi och inte kräver att samtliga 
står bakom.

41 kommuner av 49 har sagt ja eller förväntas säga ja till HoS-avtalet. 2 kommuner 
har återemitterat ärendet. Kommunerna som förväntas säga nej representerar en 
betydande del av befolkningen i regionen. Bland de kommuner som överväger att 
säga nej delar man i huvudsak synen på förbättringsområden: legaliteten, 
patientsäkerhet, personalförsörjning och ekonomi. Att alla kommuner inte 
undertecknar innebär inte att vi står avtalslösa. Nuvarande avtal samt tillhörande 
överenskommelser löper på, med undantag för överenskommelse för in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som behöver förlängas. Ärendet 
hanteras i Samrådsorganet (SRO) under okt eller nov. 

Länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland är ute på remiss hos huvudmännen, sista svarsdag 
är 221210. Samverkansavtalet gäller samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt 
Västra Götalandsregionen och ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 
huvudmännen. Syftet är att tydliggöra uppdrag och förväntningar, skapa likvärdigt 
innehåll i verksamheterna och kvalitetssäkra verksamheterna. På önskemål från 
socialchefsnätverket erbjuder GR för de kommuner som önskar att formulera 
gemensamma synpunkter på remissversionen. Endast synpunkter i konsensus 
formuleras gemensamt och varje kommun beslutar hur synpunkterna på 
remissversionen ska hanteras i egen kommun.

Samverkansavtal digitala hjälpmedel är nu ute för beslut hos respektive huvudman, 
sista svarsdag är 221231. Samverkansavtalet syftar till att sätta ramarna för 
samarbetet mellan de 49 kommunerna och regionen kring försörjning av digitala 
hjälpmedel i Västra Götalands län. Samarbetet ska utgå från kommunernas och 
regionens redan gemensamma strukturer för hjälpmedel.
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Det finns en beredskap i länet inför en eventuell ökad smittspridning av Covid-19 i 
höst och vinter. 

§ 201. Delårsrapport per augusti 2023

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport april har tidigare presenterats. En sammanfattning av bedömning av 
resultat inför delårsredovisning augusti presenteras. Styrgruppen för social välfärd 
är beredande för fokusområdena:

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

Samtliga områden bedöms följa plan och bedöms ha bidragit till tänkt
regional/kommunal nytta.

§ 202. Fokusområden 2023

Beslut

Att godkänna förslag till fokusområden 2023 inför vidare behandling i förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige.

Att komplettera det sista fokusområdet med ”Stödja kommunerna i att utveckla det 
förebyggande och trygghetsskapande arbetet”. 

Sammanfattning av ärendet

Under föregående sammanträde fördes en dialog om fokusområden 2023. Utifrån 
dialogerna har ett förslag om fokusområden 2023 skickats ut till
styrgruppen. Där föreslås styrgruppen behåller samma fokusområden för 2023 
som för 2022:

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

Förbundsstyrelsen kommer ställa samman och prioritera förslag till
fokusområden i en samlad plan för uppföljning av verksamhetsåret
2023. Beslut om plan och detaljbudget fattas i förbundsstyrelsen (25 november) 
och i förbundsfullmäktige (13 december).

§ 203. Sammanträdesplan och årshjul 2023
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Beslut
Styrgruppen godkänner förslag till sammanträdesplan. 
Styrgruppen godkänner förslag till årshjul. 

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplan: 20 jan, 24 feb, 14 april, 12 maj, 1 sep, 22 sep, 9-12 (gemensamt 
med arbetsmarknad), 27 okt. Samtliga sammanträden är kl 9-12. 

§ 204. Aktuellt förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige

Beslut

Informationen antecknas

Sammanfattning av ärendet

Patrik Linde informerar om förbundsstyrelsen (16 juni och 30 sep) samt 
förbundsfullmäktige (14 juni). Bland annat behandlades digitala hjälpmedel i 
samverkan, förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland samt förlängning av handlingsplan 
psykisk hälsa 2023–2024. 

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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