
Ansökan styrgrupp 
 

1. Sammanfattning 

Styrgruppen kommer att informeras om projektets genomförande, dess aktiviteter och 
måluppfyllnad löpande under projektets gång. Den tillsatta styrgruppens huvudsakliga uppgift är att 
ha uppsikt över, följa upp men också stötta projektet för att nå uppsatta mål och förväntade resultat. 
Stagnerar projektet och stöter på problem är det styrgruppens uppgift att ge stöd och råd åt 
projektgruppen i vad som ska göras. Styrgruppen ger projektet legitimitet och skapar trygghet för 
projektgrupp samt intressenter men initierar nya utvecklingsmöjligheter och idéer för framtida 
projekt.  

Det är projektsamordnarnas uppgift att informera och uppdatera styrgruppen kring projektets 
aktiviteter och handlingsplan. Den gemensamma styrgruppen träffas två gånger per år under 
projekttiden, en gång i Åmål, Sverige och en gång i Dunhuang, Kina. Styrgruppens medlemmar i 
respektive land kommer dock separat träffas ett par gånger ytterligare för att säkerhetsställa att 
projektet fortlöper och finnas där som lokalt stöd för projektgruppen. Under de gemensammas 
styrgruppsmöten kommer bland annat besök att anordnas vid de deltagande äldreboenden men 
styrgruppen kommer också att vara med under de kompetensutvecklingsinsatser som görs gällande 
etik och välfärdsteknik då det är viktigt att kunskapen finns hos både beslutsfattare och 
genomförare. Styrgruppens medlemmar ska på ett naturligt sätt sprida projektets resultat vidare. 

2. Summary 

The Steering Group will regularly get informed about the implementation of the project, its activities 
and the target achievements. The main task for the Steering group is not only to monitor and follow 
up the project but also to support the project in order to reach the objectives and expected results. It 
is also the role of the Steering Group to guide and support the project group in case the project 
would stagnate. The Steering Group gives the project legitimacy and brings comfort to the project 
group and stakeholders but it is also their role to initiate new development areas and ideas for future 
projects. 

It is upon the project coordinators to inform and update the Steering Group about the project 
activities and its action plan. Twice per year the common Steering Group will meet both in Åmål, 
Sweden and in Dunhuang, China. The members of the Steering Group will though also meet 
separately in each town  in order to secure that the project is moving forward and for being there 
locally as a support for the project group. During the common Steering Group meetings visits will, 
among other things, be held at the participating elderly homes. The group will also participate during 
the seminars/ trainings regarding ethics and welfare technology since it is important that the 
knowledge is secures among both decision-makers and implementers. Dissemination of project 
results shall be done by the Steering Group as well. 

3a) Nej 
3b) Nej 
3c) Nej 



4. Bakgrund 

a)Beskriv hur samarbetet började, hur parterna möttes och hur beslutet att söka medel för 
kommunalt partnerskap togs 

 
Ett partnerskapsavtal signerades städerna emellan 2015 efter det att parterna samarbetat inom 
ramen för kommunala partnerskap och förberedelse projekt diarienr 2014-0055 . Sedan dess har 
samarbete skett inom en rad områden. Det senaste samarbetet gick under temat-”stress among 
children at daycare”, där förskollärare tillsammans diskuterade metoder för att kunna minska stress 
hos barn samt hos personalen själva. Förskollärare från båda städerna fick möjlighet att arbetsskugga 
sina kollegor och på så vis skapa sig mer kunskap om respektive verksamhet. Det var under besöket 
av styrgruppen för ovannämnda projekt som samarbetet mellan städernas äldreboende tog sig form. 
Åmåls kommun har även deltagit vid två tillfällen på Dunhuangs Silk Road International Cultural Expo. 

När samarbetet inom äldreomsorgen tog fart undersöktes möjligheterna till extern finansiering för 
ett kommande samarbete, där förslaget om att söka medel för kommunalt partnerskap kom upp.   

 
4b) nej 

 
5. Kort beskrivning av de sökande parterna 
a)Beskriv den internationella samarbetspartens organisationsstruktur, uppdrag och styrning samt 
partnerskapets plats i denna struktur. 
a) 
Dunhuang municipality, with a population of 200,000 people, has 9 townships and 56 villages. 
Dunhuang Municipal People’s Government (DMPG), elected every five years, is the executive 
organization of Dunhuang Municipal People’s Congress and exercise administrative work of the 
region. Under the supervision of the state council, DMPG reports to Dunhuang People’s Congress. 
DMPG exercises mayor responsibility system. The mayor is elected by the People’s Congress every 
five years. Currently, the mayor is Mr. Taibin Jia, who is in the styregroup. There are also 5 vice 
mayors. The government is located in Shazhou township which is the political, economic and cultural 
center.  

There are 24 bureaus under DMPG to discharge functions. Ruling political party is the communist 
party. Democratic Centralism is the principle of organization. 

Boasting its 2 world cultural heritage, Dunhuang municipality started its international cooperation in 
1980s. As one of the most popular tourist cities in China, Dunhuang is experienced in international 
cultural exchange activities and projects. They have given great importance to the project and play 
an important role in the cooperation. Their participation will surely contribute to a succesful project. 

Foreign Affairs Office  

Our contact with DMPG is through Foreign Affairs Office. Leading directly by the municipal 
government, Foreign Affairs Office is responsible for activities regarding receiving foreign delegations 
and sending out local delegations, promoting Dunhuang culture world wild, cooperating with 
relevant departments at both local and national level to host international conferences and 
exhibitions.  



Civil Affairs Bureau 

Civil Affairs Bureau, directly led by the municipal government, is mainly responsible for elderly care, 
disasters relief, social welfare, basic living allowance and medical assistance for citizens, temporary 
assistance to needy families and so on.  

 
b) Beskriv den svenska samarbetspartens organisationsstruktur, uppdrag och styrning samt 
partnerskapets plats i denna struktur 
 
Den svenska partens organisationsstruktur är en kommunal verksamhet där kommunfullmäktige är 
det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige väljs fram var fjärde år genom kommunval. De 
kommunvalda ledamöterna utser i sin tur vilka som ska sitta i kommunens nämnder, de arbetar med 
att genomföra besluten fattade av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens nämnder. För att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten och avlopp 
och mycket annat, behövs en organisation med anställda.  

Organisationen är indelad i fem förvaltningar som är specialiserad på olika områden. Det är 
kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, Integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Teknik- och fritidsförvaltningen 
Säffle-Åmål. Varje förvaltning styrs av en nämnd eller styrelse. Det finns också två kommunala 
bolag, ÅKAB(Åmåls Kommunfastigheter AB) och SÅAB (Stadsnät i Åmål AB).  

Kommunens ca 1 200 anställda arbetar i någon av dessa fem förvaltningar. Förvaltningarna planerar 
och genomför det som politikerna i nämnderna beslutar om. Vård och omsorgsförvaltningen 
ansvarar för de äldreboenden som deltar i projektet och representanter för vård och 
omsorgsnämnden sitter med i styrgruppen. 

I maj 2017 antogs en ny internationell strategi för Åmåls kommun. Åmåls kommuns internationella 
arbete syftar till och bidrar med att utveckla kommunens verksamheter. Detta genom samarbete 
med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering. Strategin tar upp 6 
prioriterade områden där vänortssamarbete och kommunala partnerskap är ett av områdena.  

6. Deltagare 

a) Lista styrgruppens deltagare hos den internationella samarbetsparten med namn, titel, kön och 
partipolitisk tillhörighet inklusive huruvida de utgör politisk majoritet eller opposition 

Taibin Jia  (m)  Mayor, Dunhuang Municipality (Communist party) 
Jinyin Li (m)  Vice Major, Dunuang Municipality (Communist party) 
Jusheng Ren (m) Director, Civil Affairs Bureau, Dunhuang Municipality 
Zhanjun Qin (m) Governor, Shazhou Township, Dunhuang Municipality 
Ling Liu (f)  Director, Foreign Affairs Office, Dunhuang Municipality 
Jianxiang Yang (m) Vice Director, Civil Affairs Bureau, Dunhuang Municipality 
 

 

 



6b) Beskriv ansvarsfördelningen och roller i styrgruppen hos den internationella samarbetsparten 

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att ha uppsikt över, följa upp men också stötta projektet för att 
nå uppsatta mål och förväntade resultat men också säkerhetsställa att projektet bidrar till lokal 
demokratiutveckling. Det är främst chefen för Foreign Affair Office som sköter kontakten med Åmåls 
kommun samt ansvarar för mottagandet av framtida delegationsbesök i Dunhuang men också för de 
delegationer som reser till Åmål.  Chefen för Civil Affairs Bureau kommer att ha tät kontakt med 
Åmåls kommun och sköter kommunikationen med deltagande äldreboende samt kontakten med 
projektgruppen.  Civil Affair Bureau delar med sig av sin kunskap gällande välfärdsteknik och den 
forskning som gjorts gällande ämnet i Kina. Borgmästare och vice Borgmästare ger projektet 
legitimitet genom sitt deltagande men kommer också att kunna se ut de för projektet relevanta 
avdelningar som deltar i projektet. Borgmästarna tillsammans med guvernören från Shazhou 
township sprider information i sina kanaler om projektet, dess resultat, med och motgångar. 
Styrgruppen i Dunhuang kommer att ha tät kontakt med sin motsvarighet i Åmål, under hela projekt 
perioden, dela information och kunskap, för att säkerhetsställa att projektet når de uppsatta målen. 

6c) Lista styrgruppens deltagare hos den svenska samarbetsparten med namn, titel, kön och 
partipolitisk tillhörighet inklusive huruvida de utgör politisk majoritet eller opposition 

Michael Karlsson, Kommunalråd 
Ordförande vård och omsorgsnämnden (namn ej fastställt pga. av valet men ska vara klart i 
november) 
Representant oppositionen vård och omsorgsnämnden (namn ej klart pga. av valet men ska vara 
klart i november) 
Jan-Erik Samuelsson förvaltningschef vård och omsorgsförvaltningen 
Marco Niemelä  avdelningschef äldreomsorg 
Lena Björk  verksamhetsutvecklare kommunledningen 
Anna Lundin   verksamhetsansvarig internationella frågor (projektkoordinator) 
 
6d) Beskriv ansvarsfördelningen och roller i styrgruppen hos den svenska samarbetsparten 
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att ha uppsikt över, följa upp men också stötta projektet för att 
nå uppsatta mål och förväntade resultat. Ansvarig för internationella frågor är projektets koordinator 
och ansvarar för samordningen av den svenska parten men också för kontakterna med Foreign Affair 
Office. Ordförande vård och omsorgsnämnden samt representant från oppositionen står för den 
politiska förankringen. Sakkunnig förvaltningschef, avdelningschef samt verksamhetsutvecklare har 
kunskap, kompetens och erfarenhet inom det aktuella verksamhetsområdet och stöttar 
projektgruppen i sitt arbete. De står även för förankringen inom organisationen samt informerar och 
rapporterar tillbaka till den tillsatta styrgruppen för det strategiska arbetet med välfärdsstrategin. 

6e) Beskriv hur urvalet av den internationella samarbetspartens styrgruppsmedlemmar har gjorts 
och vilka urvalskriterier som tillämpats samt hur kvinnor och mäns rättigheter beaktats i urvalet 

Urvalet av medlemmar till styrgruppen är gjord dels utefter titel men också kunskap, kompetens och 
deras funktioner ute i organisationerna.  För att kunna säkerhetsställa spridning/ information om 
projektet fick Guvernören för Shazhou Township frågan om medverkan delta i styrgruppen. Då 
Foreign Affair Office enligt regelverk sköter alla kontakter med utlandet var deras chef en naturlig del 
av gruppen likaså. Kvinnor och mäns rättigheter har beaktas på så sätt att urvalet gjort utefter titel, 
kunskap, kompetens och funktion och inte utefter könstillhörighet/ person. 



6f) Beskriv hur urvalet av den svenska samarbetspartens styrgruppsmedlemmar har gjorts och 
vilka urvalskriterier som tillämpats samt hur kvinnor och mäns rättigheter beaktats i urvalet 

Urvalet av medlemmar till styrgruppen är gjord dels utefter titel men också kunskap, kompetens och 
deras funktioner ute i organisationerna.  Då Vård och omsorgsnämnden ansvarar för projektet föll 
det sig naturligt att ordförande samt ett oppositionsråd deltar i Styrgruppen tillsammans med 
kommunalrådet.  Då projektet handlar om ökad trygghet, delaktighet och självständighet hos äldre 
på Äldreboenden som tillhör Vård och Omsorgsförvaltningen representeras tjänstemannasidan av 
chefen för Vård och Omsorgsförvaltningen samt Avdelningschef för äldreomsorg där båda besitter 
kunskap inom verksamhetsområdet. Verksamhetsutvecklare ansvarar idag för det strategiska arbetet 
med kommunens välfärdsstrategi och besitter kunskap på området. Kompetens om kommunala 
partnerskap och internationellt arbete finns hos verksamhetsansvarig för internationella frågor som 
också är en naturlig del av styrgruppen. Kvinnor och mäns rättigheter har beaktas på så sätt att 
urvalet gjort utefter titel, kunskap, kompetens och funktion och inte utefter könstillhörighet eller 
person. 

 
7. Förankring, kvalitetssäkring och styrning av partnerskapet 

7a) Describe how the Steering Group will contribute to one or more of the ICLD core areas 
mentioned at the beginning of the application. Please answer in English. 

Equity and inclusion 
The development of welfare technology and the lack of technical and innovative methods in order to 
secure an increased safety, participation and independence among elderly is well connected with 
UN:s Agenda 2030 goal number 3 Good health and Well-being. The global trend is that people live 
longer. But there are in many cases lack of support systems for the elderly. Ensuring healthy lives and 
promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable development.   
 
The fast growing trend with welfare technology creates new possibilities to get information and to 
affect social functions, which in the long run will increase the citizens’ expectations on availability 
and service. To support digital participation for those who gets support from the community care 
services is therefore a necessary and important development area in order to create equity and 
inclusion for all citizens. The Steering Group will support the project group and make sure that they 
will be given all necessary conditions to work within the mentioned core areas and to be able to 
reach the objectives of the project. 
 
Participation 
The two cities have a lack of methods in order to secure an increased safety, participation and 
independence among elderly when it comes to welfare technology. Looking at methods on how to 
ethically test the need of technology on an individual basis is necessary for increasing the citizens’ 
right to decide over his/her own life in order for an increased independence and freedom. Creating a 
method like this will increase a dialogue and greater responsiveness and adaption to citizens’ needs 
and desires. Welfare technology can after being ethically tested give the elderly the chance to live 
their life as before and give them the chance to go out on their own. It is the role of the Steering 
Group to support the project group and secure the quality of the project.  
 
 
 
 



Transparency 
Transparency is of utmost importance between the project group and the steering group and that 
everyone feels as if they are part of the project and feel like they have the right to speak freely. By 
working in an international project, with transparency and distribution, it opens up to external 
observation. The project might discover some problems that will put pressure on the decision-
makers which they are accountable for. 
 
7b) Describe how the Steering Group will strengthen and secure the projects progress towards the 
core areas that the project will contribute to 
It is important that persons involved in the project know what it means with core areas and to know 
their significance in order to get them realized. Both Steering Group and Project Group will therefore 
get a background and information about the core areas relevant to this project. The Steering Group 
will make a separate point on the agenda to go through the meaning of the core areas and how to 
secure the progress towards them. 
 
Our hope is, in both cities that as many citizens as possible will benefit from this project. There are 
only a few elderly cares involved in the project but the aim is that the method produced on how to 
ethically test the need of technology, will be used at all units within the Health and Welfare 
Department and Civil Affair Bureau. It is the role of the Steering Group to support and guide the 
Project Group in their work and to anchor the project results with others and to make sure that the 
method will be used among other units within the Departments in both cities. Welfare technology 
after being ethically tested can increase the citizens’ right to decide over his/her own life in order for 
an increased independence and freedom. Our hope is also that the private elderly care from 
Dunhuang which is a part of the project also will be using the method after the project has ended. 
 
It is important to disseminate the project results in order to secure that citizens from all areas will 
benefit from the cooperation between our two cities. Documentation will be available for everyone, 
implementers, target groups as well as the citizens in general.  
 
It is the responsibility of the steering group to put out actual information about the project on the 
municipal information platforms, like website, social media etc, this in order to secure that all citizens 
can become involved in the work of the project and its results. 
 
7c) Hur ska styrgruppen arbeta för att förankra partnerskapet hos den internationella 
samarbetsparten 
 
Åmåls kommun och Dunhuang stad har samarbetat inom en rad olika projekt inom åren där ett 
partnerskapsavtal på fem år, signerades städerna emellan 2015. Vänskapen och relationen mellan 
Åmåls kommun och Dunhuang Stad är stark och värdesätts av båda parter. Det senaste samarbetet 
gick under temat-”stress among children at daycare”, där förskollärare tillsammans diskuterade 
metoder för att kunna minska stress hos barn samt hos personalen själva. Förskollärare från båda 
städerna fick möjlighet att arbetsskugga sina kollegor och på så vis skapa sig mer kunskap om 
respektive verksamhet. Åmåls kommun har även deltagit vid två tillfällen på Dunhuangs Silk Road 
International Cultural Expo. Dunhuangs Stad skickade en delegation på besök så sent som i juni i år 
för att se på möjligheter till fortsatt samarbete både inom äldreomsorgen och inom andra områden. 
 
Dunhuang värdesätter som nämnts tidigare samarbetet städerna emellan och kommer göra sitt 
yttersta för att dels det här projektet kommer att genomföras på ett smidigt och effektivt sätt men 
också för att marknadsföra och underlätta för fler framtida projekt. 



Styrgruppen kommer att ha regelbunden kontakt med samarbetsparten för att på bästa sätt 
säkerställa att arbetet i styr-samt projektgrupp följs och att arbetet i att nå målen fullföljs. Även här 
är det viktigt med tydlig, öppen och kontinuerlig information om hur kommunala partnerskap 
fungerar samt finnas till som stöd utifall frågor finns kring projektet och dess verksamhet. 

 

7d) Hur ska styrgruppen arbeta för att förankra partnerskapet hos den svenska samarbetsparten 

Åmåls kommun och Dunhuang stad har samarbetat inom en rad olika projekt inom åren där ett 
partnerskapsavtal på fem år, signerades städerna emellan 2015. Vänskapen och relationen mellan 
Åmåls kommun och Dunhuang Stad är stark och värdesätts av båda parter. Beslut om 
partnerskapsavtal togs av Kommunstyrelsen i Åmåls Kommun. 

Då det politiska beslutet togs kring ett samarbete med Kina fanns det en viss oro i hur det kan vara 
att samarbeta med en enpartistat. Det är därför viktigt för oss att ge en tydlig, öppen och 
kontinuerlig information om samarbetsparten samt projektet, dess resultat, där med och motgångar 
sprids inom kommun samt i andra delar av landet. Kontinuerlig uppdatering av projektet och dess 
aktiviteter kommer att göras på kommunstyrelsens möten under projektåret.  

Styrgruppen kommer även att informera om projektets resultat, med och motgångar inför 
kommunfullmäktige någon gång under projekttiden. Här kommer även information ges om 
samarbetsparten på lokal samt nationell nivå för att minska tveksamheter och motverka 
missförstånd. 

I maj 2017 antog Kommunfullmäktige en ny internationell strategi för Åmåls Kommun. Strategin tar 
upp ett antal områden som skall prioriteras. Ett av dess är Vänortssamarbete och kommunala 
partnerskap med utvecklingsländer. Vänorts och partnerskapssamarbetet är en viktig och 
betydelsefull del i det internationella arbetet. Vars syfte är att utbyta erfarenheter och att vara 
samarbetspartner inom områden som är av gemensamt intresse. 

I och med den nya internationella strategin inrättades även en styrgrupp för internationellt arbete 
bestående av kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande, gruppledare oppositionen, 
kommunchef samt verksamhetsansvarig internationella frågor och EU-samordnare. Via den 
internationella styrgruppen får det internationella arbetet transparens och öppenhet. Gruppen 
kommer att ta del av information om projektet, dess fortlöpande och resultat via 
verksamhetsansvarig för internationellt arbete. 

7e) How will the Steering Group proceed to ensure that the result of the project are monitored and 
quality assured? 

The Steering Group will meet twice per year. The first meetings will be all about starting up the 
project and make sure that everyone is familiar with the project objectives and its expected results. 
To go through the action/ activity plan for each year to make sure that that everyone one knows 
what to do, what is expected and what need to be done within the project in order to assure the 
quality of the project. The Steering Group will also during the meetings summarize and evaluate the 
activities that have been done so far, support the Project Group for upcoming activities and go 
through the plans for upcoming years. 



The members of the Steering group will also meet separately in each country, more frequently in 
order to not only be able to quickly address problems, issues that might come up during the year but 
also to be able to be supportive and present for the Project Group. 
 
The steering group will invite the project group to partake in some of their meetings in order to share 
information between each other in order to highlight any difficulties, challenges but also positive 
aspects. The Swedish part of the steering group will travel together with parts of the project group to 
Dunhuang. This will give them an opportunity not only to get to know each other but also to share 
experiences and thoughts regarding the project.  
 
The project coordinators will handle the contact between the Steering group members in the 
participating countries but with the help of the administrator/interpreter due to language barriers. 
Contact will be held between the members through emails and phone calls but then again with the 
help of the administrator/interpreter. The project coordinator follows up the different activities as 
well continuously and supports the project group in their work. 
 
Both project coordinators will have continuous contact with the project group in order to ensure the 
results and to be able to support and monitor the project. 
The Steering group will participate in some of the workshops in order to get knowledge and 
information about Welfare technology and ethics, knowledge which will be valuable and necessary in 
order to assure the quality of the project. 
 
7f) Hur kan Styrgruppen säkerhetsställa att projektet genomsyras av ömsesidighet, både gällande 
ömsesidig nytta och bidrag till lokal demokratiutveckling och parternas likvärdiga deltagande? 

Åmål och Dunhuang har samarbetat inom en rad områden genom åren och projektet är således ett 
resultat av diskussioner kring gemensamma utmaningar inom äldreomsorg som de båda städerna 
står inför. Tankar och idéer kring projektet har diskuterats fram och tillbaka innan ansökan skrevs.  
 
För att lyckas med digitalisering behöver vi hjälpas åt, ha ett gemensamt mål och en riktning för hur 
vi i våra verksamheter ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, projektet och vårt 
partnerskap är ett led i rätt riktning. Vår utgångspunkt är att ge förutsättningar till ett självständigt liv 
samt delaktighet i samhällslivet för den enskilde/ äldre men även effektivisera våra arbetssätt så att 
befintliga resurser används på ett hållbart sätt.  
 
I och med arbetet med en modell för etisk bedömning vid införandet av välfärdsteknik kommer våra 
medborgare att behandlas på ett inkluderande och rättvist sätt. Där varje enskild/ anhörig får lika 
möjlighet att uttrycka sina behov och bli beaktade utifrån sina olika förutsättningar. 

Att kunna säkerställa ett mer självständigt, hälsosammare liv och främja välbefinnandet hos de äldre 
är viktigt för en hållbar utveckling. 
 
Aktiviteterna i projektet som planeras utefter uppsatta delmål är ihopsatta på ett sådant sätt där 
båda parter är aktivt deltagande i majoriteten av aktiviteterna. För att uppnå resultat i projektet 
kommer likvärdiga aktiviteter att anordnas i respektive land utefter rådande förutsättningar. 
Det är Styrgruppens uppgift att ha uppsikt över, följa upp men också stötta projektet för att nå 
uppsatta mål och förväntade resultat men också säkerhetsställa att projektet bidrar till lokal 
demokratiutveckling. Vilket förväntas att ske via de inplanerade Styrgruppsmötena. 
 
 



7g) Beskriv hur Styrgruppen kommer säkerhetsställa arbetet med att integrera jämställdhet, miljö 
och mänskliga rättigheter i partnerskapet 

När Styrgruppen möter projektgruppen är det viktigt att diskutera och påtala vikten av integrering av 
jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter i projektet. Det är Styrgruppens uppgift att ha uppsikt 
över och se till att projektet löper på och uppnår förväntande resultat. Lyckas man med det kommer 
man således även att ha integrerat jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter i partnerskapet 
enligt följande: 

Då modellen för etiska bedömningar vid användandet av välfärdsteknik skall användas vid varje 
enskilt fall kommer både kvinnor och mäns behov att påverkas där vår förhoppning är att 
välfärdstekniken skall öka deras trygghet, självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
 Både kvinnor och män kommer att få samma möjligheter till användandet av välfärdsteknik där 
modellen säkerhetställer att allas behov oavsett kön tas i beaktande. 
 
De faktorer som främjar hälsa och välbefinnande är ofta detsamma som främjar en hållbar utveckling 
det vill säga socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Att kunna säkerställa ett mer självständigt, 
hälsosammare liv och främja välbefinnandet hos de äldre är viktigt för en hållbar utveckling. 
 
Rätten till hälsa är en av våra mänskliga rättigheter där man i artikel 12, konventionen för 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter trycker på rätten för var och en att åtnjuta bästa 
möjliga fysiska och psykiska hälsa. Via modellen för etisk bedömning vid införandet av välfärdsteknik 
kan vi via tekniken stärka samt motivera och stimulera den enskilde, vad gäller stärkta resurser, 
självständighet och delaktighet i samhällslivet.  Välfärdstekniken som ger en ökad självständighet och 
delaktighet kan förebygga ohälsa då den skapar mera frihet för den enskilde. 
 
Det är styrgruppens ansvar att se till att alla som är involverade i projektet blir behandlade lika 
oavsett kön. För att säkerhetsställa att detta följs kommer styrgruppen arbeta för att alla deltagare I 
projektet får ta del av samt ha tillgång till all information. Diskussioner kommer att hållas inom 
styrgruppen hur vi kan integrera de olika deltagarnas behov och förhållanden på bästa sätt. Det är 
viktigt för styrgruppen att deltagarna känner sig säkra och bekväma i sitt arbete, speciellt när det 
kommer till framtida studiebesök. Styrgruppen kommer att stödja deltagarna i att känna sig trygga i 
sina roller i projektet. Här är tydlig och rak information viktig.  
 
Åmåls kommun skall enligt sin jämställdhets och mångfaldsplan på ett målinriktat sätt aktivt främja 
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Ett synsätt som även gäller vid samarbete med andra länder och arbete i 
projektform. 
 
Åmåls kommun arbetar strategiskt med miljö- och klimatfrågor. Där man bland annat upprättat en 
energi och klimatstrategi. Kommunen skall skapa förutsättningar för en minskad klimatpåverkan och 
för en effektiv resursanvändning. Styrgruppen kommer att informera deltagare att inte skriva ut 
information i onödan samt att uppmuntra alla att resa på det mest miljövänliga sättet. 
 
Som en av de torraste platserna i Kina har Dunhuang bara ett genomsnitt på 40 mm nederbörd varje 
år. Därför lägger kommunen stor uppmärksamhet på miljökontroller och energibesparingar. 
Miljöskyddsbyrån (Environmental Protection Bureau ), som en del av den kommunala verksamheten, 
har ett brett utbud av funktioner för att skydda miljön och utveckla omfattande kortsiktiga och 
långsiktiga planer. I alla kommunala byggnader samt äldreboenden finns det instruktioner och tips på 
hur man kan spara på vatten och minska elförbrukningen. Nya projekt måste uppfylla de krav som 



Environmental Protection Bureau satt upp, det gäller även detta projekt. Varje steg i projektet måste 
överensstämma med relevanta policyer och regler. 
 
 
 
8. Aktiviteter  
År 1 

1. Samla styrgrupp och projektgrupp i respektive stad för att diskutera projektupplägg och gå 
igenom tidsplan/ aktiviteter 

2. Styrgruppsmöte 1 i Åmål. (mars -19) Båda parter träffas i Åmål för att starta upp arbetet med 
kompletteringen till befintliga välfärdsstrategier med modellen för etiska bedömningar. Hur 
arbetar städerna idag med etik? Då etik kan vara ett känsligt ämne som kräver information 
och förståelse kring hur båda parter tolkar begreppet startar vi med en föreläsning om 
sambandet mellan etik och välfärdsteknik med någon utomstående som föreläsare. För att 
senare i arbetsgrupper diskutera hur parterna ser på sambandet mellan etik och 
välfärdsteknik. 

3. Kompetensutveckling omgång två av personal, styrgrupp och projektgrupp kring etik och 
välfärdsteknik 

4. Styrgruppsmöte i Dunhuang.(oktober-19) Båda parter återrapporterar sin kunskap och 
erfarenhet från de kompetensutvecklingar som skett i respektive land. Föreläsning och 
workshop nummer två om sambandet mellan etik och välfärdsteknik med utomstående 
föreläsare. 

5. Styrgruppens medlemmar i respektive land kommer att träffas varannan månad under 
projektettiden. Skulle någonting hända kommer styrgruppen att kallas in till extrainsatta 
möten. Då kommunikationen är svår mellan länderna kommer vi att försöka att ha 
skypemöten några gånger under året tillsammans med tolk för att inte förlora kontakten. 
 

År 2 
6. Samla styrgrupp och projektgrupp i respektive stad för att diskutera projektupplägg år 2 och 

gå igenom tidsplan/ aktiviteter 
7. En grund för modellen för etiska bedömningar är satt efter det att de båda parterna både 

enskilt och vid projektmöten träffats. En modell som kan komma att anpassas utefter lokala 
förutsättningar. 

8. Styrgruppsmöte 1 i Åmål (feb-mars -20) där parterna träffas för att tillsammans gå igenom 
grunderna för modellen. Tillsammans med någon utomstående sakkunnig på området får 
projektgruppen nu i olika workshops diskutera och testa modellen på varandra 

9. Styrgruppsmöte 2 i Dunhuang (okt -20), där sammankomsten städerna emellan kommer 
bestå av möten och workshops, ledd av någon utomstående sakkunnig på området, för att 
diskutera och vidareutveckla modellen för etiska bedömningar. Diskussioner kommer även 
att föras utifrån resultaten av enkäterna som tidigare skickats ut. 

10. Modellen för etiska bedömningar vid införandet och användandet av välfärdsteknik är klar 
och presenteras för respektive styrgrupp samt för Civil Affair office i Dunhuang och Vård och 
omsorgsnämnden i Åmål. 

11. Styrgruppens medlemmar i respektive land kommer att träffas varannan månad under 
projektettiden. Skulle någonting hända kommer styrgruppen att kallas in till extrainsatta 
möten. Då kommunikationen är svår mellan länderna kommer vi att försöka att ha 
skypemöten några gånger under året tillsammans med tolk för att inte förlora kontakten. 

 
 
 
 
 



År 3 
Den nya modellen för etiska bedömningar är nu inarbetad och välfärdstekniken på de deltagande 
äldreboendena har ökat vilket gjort att aktiviteter riktade till delmål 4 kan påbörjas att andelen 
unga sökande till vård och omsorg har ökat. 

 
12. Samla styrgrupp och projektgrupp i respektive stad för att diskutera projektupplägg och gå 

igenom tidsplan/ aktiviteter 
13. Styrgruppsmöte 1 i Åmål (feb-mars -21) där diskussioner och workshops hålls under temat 

rekrytering av unga till vård och omsorg. Hur lockar vi fler till att arbeta på våra 
äldreboenden, vad görs i dagsläget och hur kan vi tillsammans arbeta för att uppnå målet 
med att fler söker sig till vård och omsorg 

14. Styrgruppsmöte 2 i Dunhuang (okt-nov -21) fortsatta diskussioner och workshops hålls under 
temat rekrytering av unga till vård och omsorg. Hur lockar vi fler till att arbeta på våra 
äldreboenden, vad görs i dagsläget och hur kan vi tillsammans arbeta för att uppnå målet 
med att fler söker sig till vård och omsorg. Utvärdering och sammanfattning av de 
arbetsmässor och skolbesök som gjorts. Utmaningar respektive framgångar genomarbetas 

15. Styrgruppens medlemmar i respektive land kommer att träffas varannan månad under 
projektettiden. Skulle någonting hända kommer styrgruppen att kallas in till extrainsatta 
möten. Då kommunikationen är svår mellan länderna kommer vi att försöka att ha 
skypemöten några gånger under året tillsammans med tolk för att inte förlora kontakten. 

 
 
9. Riskanalys och riskhantering 
9a) Beskriv faktorer/risker som negativt kan påverka Styrgruppens arbete 
Språkbristning mellan styrgrupperna kan göra att arbetet blir tungrott och missförstånd kan uppstå i 
översättningar. 
 
Den komplicerade kinesiska byråkratin kan komma att försena vissa aktiviteter om det är så att man 
behöver godkännande av borgmästaren.  
 
Medlemmar i styrgruppen kan komma att hoppa av, vilket skulle kunna få projektet att tillfälligt 
stanna av.  
 
Kina har en policy som säger att statligt/kommunalt anställda enbart får resa ett visst antal gånger 
utomlands under en viss tid. Detta kan leda till att medlemmar i styrguppen nekas tillstånd att resa. 
 
9b) Beskriv faktorer/risker inklusive korruptionsrisker som kan påverka Styrgruppen 

Då Kina ligger på plats 77 av 180 i transparency international corruption perceptions index för 2017, 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017   finns det en risk 
att projektet från kinesisk sida blir korrumperad. Viktigt här är att projektägaren är tydlig med 
redovisningskraven för projektet och att kvitton alltid måste finnas bakom varje kostnad. 

Sjukskrivning alternativ personalomsättning inom Styrgruppen 

Språkbristning, projektet kan på grund av språkbristningar att bli tungrott och missförstånd kan 
uppstå i översättningar. 

 



9c) Riskhantering, beskriv åtgärdsplanen för att hantera de identifierade riskerna inom 
styrgruppen 

Gällande språkbristning är det viktigt att förebygga missförstånd samt att vara noga i rekryteringen 
av tolkar till projektet och återigen ha tydliga riktlinjer vad som skall göras under projekttiden.  

Sjukskrivning alternativt personalomsättning hos berörd personal samt i styrgrupp eller projektgrupp. 
Viktigt att undvika att vara beroende av en person och dela på ansvaret bland projekt- och styrgrupp. 
Även ha tydliga riktlinjer på vad som skall göras under projekttiden. 

Viktigt är att ha en god framförhållning när det kommer till den komplicerade kinesiska byråkratin. 
Att ständigt ha i åtanke att det kan komma att bli en lång process för att få igenom ett beslut.  

Skulle någon av styrgruppsmedlemmarna plötsligt hoppa av, är det viktigt att resterande medlemmar 
fortsätter arbetet och ser det som sitt ansvar att hitta en ersättare. Med en tydlig projektplan är det 
således lättare för styrgruppen att följa projektet även om gruppen skulle drabbas av ett avhopp.  

Skulle någon av styrgruppens medlemmar nekas att resa till Sverige på grund av kinesisk lag så är det 
viktigt att redan i början av projektet se på möjligheter för andra personer med koppling till projektet 
som skulle kunna representera personen i fråga istället på resan. 

Nivån på kunskap hos omvårdare i nordvästra Kina är i genomsnitt lägre än andra delar av landet, 
vilket kan få effekter på projektet. Här gäller det för oss som projektägare samt för styr- och 
projektgrupp att stötta dessa personer med tydlig information om vad som förväntas av dem. Det är 
även viktigt att vi alla finns till ifall det finns frågor och funderingar kring projektet. 


