Avsiktsförklaring

Regionala samverkans- och
stödstrukturer för gemensam
kunskapsutveckling inom socialtjänst
och närliggande hälso- och sjukvård
Bakgrund:
Sedan 2010 har staten via överenskommelser med SKL haft ambitionen att
utveckla regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och
angränsande delar hälso- och sjukvård. Bildandet av LiSA-gruppen, Ledning i
samverkan, som en regional stödstruktur var en förutsättning för att vårt län
skulle kunna avropa statsbidragen i Regeringens överenskommelse med SKL.
I överenskommelse för år 2015 mellan staten och SKL förtydligas att de regionala
stödstrukturerna ska:
 kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett
praktiskt verksamhetsstöd
 medverka till att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i
hela socialtjänsten och närliggande hälso-och sjukvård
 vara arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier
inom välfärdsområdet
 vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör
kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
 utgöra utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel
nationella riktlinjer och nya metoder.
Den tidigare avsiktsförklaringen antagen i LiSA-gruppen 20130918 och i SRO
20130927 gällde t o m utgången av 2015 och slog fast en fördelning av statens
utvecklingsmedel till delregionerna i Västra Götalands län. Den fördelningen har
grundlagt förutsättningar för delregionala stödstrukturer men inte ett
länsövergripande arbete.
Efter utvärdering av LiSA-gruppens arbetsformer 2014 och en uppföljande
rapport våren 2015 har inte fortsatta steg i det länsövergripande arbetet
bedömts möjliga.
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Saken:
Denna avsiktsförklaring utgår från 2016 år överenskommelse mellan Regeringen
och SKL ”Stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ”
och är tecknad mellan Västra Götalandsregionen och Västsvenska
kommunalförbundens samorganisation (VästKom). Överenskommelsen för 2016
är det sista året som medel anslås till en evidensbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten. ”Målsättningen för det fortsatta arbetet är att de regionala
samverkans- och stödstrukturerna ska ha hittat en långsiktig och stabil form även
efter 2016 då denna överenskommelse avslutas”. 2016 års överenskommelse
syftar till att stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna inför
överenskommelsens avslut efter 2016, stödja pågående utvecklingsinsatser inom
socialtjänstens område för en evidensbaserad praktik och fortsatt stödja
uppbyggnad av NSK-S och programråd inför lokal finansiering 2017.
På nationell nivå är avsikten att kunskapsstyrningen ska bli samordnad, effektiv
och anpassad till de behov som patienter, brukare och olika professioner och
huvudmän har. Den nationella Samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom
Socialtjänsten NSK-S har uppdraget liksom NSK, motsvarande grupp inom
Landstingen, att under ledning av Rådet för statlig styrning och
Huvudmannagruppen bidra till en gemensam styrning för kunskap till stöd för
socialtjänst och hälso- och sjukvård. (Se Förordning om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2015:155)
Helhetssyn på individers behov kräver samordning mellan myndigheterna.
Inom SKL förväntas Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer inom
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård företräda de regionala
samverkans- och stödstrukturerna. Under 2016 ska en plan tas fram för hur
nätverket ska arbeta med de frågor som rör utvecklingen av en kunskapsbaserad
verksamhet.
Avsiktsförklaringen avser insatser för kunskapsutveckling för socialtjänst och
hälso-och sjukvård när vi möter målgruppen gemensamt. Avsiktsförklaringen
omfattar kunskapsfrågor som det finns anledning för kommunerna och VGR att
ta sig an gemensamt.
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under år 2016 på länsnivå utveckla en gemensam, långsiktig och
stabil struktur för kunskapsutveckling
nationella satsningar som avser länet för Västra Götalands
kommuner hanteras via VästKom
nationella satsningar som avser länet inom Västra
Götalandsregionen hanteras via Koncernkontoret
VästKom och Koncernkontoret har gemensamt ansvar för att jobba
i nära samverkan för att bevaka nationella satsningar som berör
båda organisationerna.
länsövergripande och samverkansstrategiska ställningstaganden,
inklusive beslut om hantering och fördelning av nationella
länsgemensamma satsningar, görs i Ledning i samverkan VGR/VGK
(LiSA).
övergripande politiska ställningstaganden fattas i det politiska
samrådsorganet mellan VästKoms och Västra Götalandsregionens
politiska ledningar (SRO).
parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla
formerna för samverkan och kunskapsutveckling till stöd för en god
vård för medborgarna i Västra Götaland.

Giltighet:
Denna avsiktsförklaring gäller t.o.m. utgången av 2018. Därefter krävs nytt beslut
i det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen om hur
parterna ska arbeta vidare.
För VästKom

För Västra Götalandsregionen

Ulf Olsson
Ordförande VästKom

Johnny Magnusson
Ordförande Regionstyrelsen

Thomas Jungbeck
Direktör

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

