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Uppdragsbeskrivning för Ordförande och vice ordförande i
Vårdsamverkan Lerum Alingsås – SAMLA
Representation i regionala grupper från SAMLA och deras uppdrag
Inledning
Samverkan är lagstyrt för de personer som är i behov av insatser från kommun och region. Inom
Lerum och Alingsåsområdet har regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal hälso- och
sjukvård, omsorg, socialtjänst samt skola utvecklat en struktur och grund för organiserad samverkan i
Vårdsamverkan Lerum Alingsås – SAMLA.

Ordförande och vice ordförande
Uppdraget innehas från januari 2021 under ett år och roterar mellan kommun och region, i samklang
med ordförandeskapet och vice ordförandeskapet för politiska samrådet. Inom vårdsamverkan finns
inget beredningstvång. Förberedelse av ärenden till politiska samrådets möten ska ske i samverkan.
Posten som vice ordförande innehas av den huvudman som inte har ordförandeskapet.
•

Ingår i AU Samordningsgrupp där frågor bereds inför ordinarie möte med
Samordningsgruppen

•

Om ordföranden eller vice ordförande slutar under uppdragsperioden utser huvudmannen
ny ordförande eller vice ordförande

Uppdrag och ansvar
-

Har mandat att representera, samarbeta, diskutera och efter förankring besluta i strategiska
frågor
Vara informationsbärare till och från Samordningsgruppen i rollen som ordförande/vice
ordförande och inom den organisation/verksamhet man representerar
Förankrar ställningstagande/beslut i den organisation/verksamhet man representerar,
mellan möten. Det är eftersträvansvärt att alla beslut sker i enighet
Ta fram övergripande mål och prioriterade fokusområden vid behov
Delta i beslut om samverkansplan vid revidering och utvecklingsgruppernas handlingsplaner
Hantera och omhänderta frågor som lyfts in via dem till Samordningsgruppen
Hanterar frågor från vårdsamverkan på länsgemensam nivå som representanter på möten i
VVG – Vårdsamverkan Västra Götaland
Delta i arbetet med årsrapporten innan beslut i Samordningsgruppen
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Representation i Regionala grupper från SAMLA
1. Regional styrgrupp Psykisk hälsa - Styrgruppen ska följa utvecklingen och genomförandet av
handlingsplanens delar och ansvara för återrapportering såväl till Vårdsamverkan Västra
Götaland, VVG som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna. I styrgruppen finns
representanter från SAMLA som har uppdraget att föra information och frågor till och från
delregional vårdsamverkan för att kunna realisera handlingsplanen utifrån delregionala
strategier. Representation från socialpsykiatrin, vårdcentral, BUP och elevhälsa/skola.
2. Ledningsrådet för Samordnad hälsa, vård och omsorg - Ledningsråd säkerställer fortsatt
förvaltning och utveckling av överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård samt riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland,
avvikelser i samverkan samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA. Ledningsrådet beslutar även om
årlig förvaltningsplan.
Delregional vårdsamverkan utser två ledamöter, en från VGR och en från kommunsidan till
ledningsrådet. Det måste finnas ett tydligt mandat för rådet att fatta beslut i de frågor som
ingår i uppdraget. Detta förutsätter att ledamöterna har en tydlig roll på hemmaplan för att
kunna förankra rådets arbete delregionalt, samt att ledamöterna behöver ha en väl
upparbetad kontaktyta med sina representanter i VVG.
3. Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg – Utsedd representant är
SAMLA processledare eller annan utsedd person med mandat att representera SAMLA och
ingår i den delregionala vårdsamverkansstrukturen. Uppdraget utgår från årlig
förvaltningsplan och därtill kopplade aktiviteter. (Ett uppdrag finns också framtaget
delregionalt och publiceras på SAMLA hemsida)
Samordningsgruppen i SAMLA utser representanter till de regionala grupperna och rapportering från
dem sker kontinuerligt då det är en stående punkt på mötesagendan. Uppdraget är tidsbegränsat till
två år och därefter ska samordningsgruppen utse nya representanter. Det gäller även om
representanterna avslutat sin tjänst inom organisation/verksamhet.

