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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.242
Datum: 2017-09-07
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande
VästKom har genomfört en förstudie och föreslår att ett gemensamt Välfärdscentrum för
digitaliseringsfrågor inom välfärdsområdet inrättas. Förstudien är nu via kommunalförbunden
inom Västra Götalandsregionen ute på remiss hos kommunerna. Synpunkter på förslaget ska
lämnas till Göteborgsregionens kommunalförbund senast den 13 oktober. Den 23 november ska
den länsgemensamma styrgruppen för digitalisering (SSVIT) gå igenom remissvaren och besluta
om och hur frågan ska tas vidare.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrandet till Göteborgsregionen.

Björn Järbur
Kommunchef

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Yttrande

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utvecklingschef

För kännedom
IT-chef
Göteborgsregionen
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Bakgrund
VästKom har genomfört en förstudie och föreslår att ett gemensamt Välfärdscentrum för
digitaliseringsfrågor inom välfärdsområdet inrättas. Förstudien är nu via kommunalförbunden
inom Västra Götalandsregionen ute på remiss hos kommunerna. Synpunkter på förslaget ska
lämnas till Göteborgsregionens kommunalförbund senast den 13 oktober. Den 23 november ska
den länsgemensamma styrgruppen för digitalisering (SSVIT) gå igenom remissvaren och besluta
om och hur frågan ska tas vidare.
Välfärdscentrum ska utgöra en regional organisation som samtliga 49 kommuner i Västra
Götalandsregionen kan ansluta sig till för all typ av stöd som rör välfärdsteknologi. Omfattningen
för Välfärdscentrum är socialtjänstens hela område, utan hänsyn till brukarnas ålder. Förslaget
innebär ett genomförande i två steg. I det första steget ska grunden för Välfärdscentrum sättas
med fokus på en organisation som kan stötta kommuner inom hela eller delar av processen
rörande välfärdsteknologi. I det andra steget ska vidareutveckling ske till att även erbjuda
förvaltning och utförande av välfärdstekniktjänster på distans.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förslaget påverkar inte barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Behovet och utvecklade digitala välfärdstjänster är stort och nödvändigt för att kommuner och
regioner ska klara uppdraget att sörja för befolkningens behov, inte minst inom socialtjänstens
område. Möjligheterna till förenkling för den enskilde är väldigt stort, liksom möjligheterna till en
ökad trygghet och välfärd som ny teknik, t.ex. sensorteknik, skapar. Olika tekniklösningar kan
också bidra till att höja den enskildes integritet.
Utvecklingen är dynamisk och det går inte längre är särskilja verksamhetens behov från de
tekniklösningar som finns. En rad projekt och tester pågår inom kommunerna och överföringen
av kunskap och erfarenheter mellan projekten fungerar inte optimalt. Likaså finns en rad olika
leverantörer av tekniklösningar.
För att utvecklingen ska få optimal nytta krävs standardisering men detta måste ske på nationell
nivå. Att inrätta ett regionalt Välfärdscentrum är som vi bedömer inte rätt väg att gå. Det finns en
stor risk att bygga upp ytterligare en nivå där regionens kommuner dessutom konkurrerar med
Välfärdscentrum om den kompetens som krävs för att få fungerande lösningar till stånd i den
operativa verksamheten.
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Mot den bakgrunden anser förvaltningen att Välfärdscentrum inte ska inrättas.
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