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Arbetsordning/Uppdragshandling för
Politiskt samråd för vårdsamverkan mellan kommun och sjukvård i
Göteborgsområdet
-

ett organ för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad,
Mölndals stad, Härryda kommun, Partille kommun och Öckerö kommun i frågor kring
vård, stöd och omsorg för och med personer som är i behov av insatser från kommun
och region.

Bakgrund
Ur ett patient- och brukarperspektiv behövs en politisk dialog för att nå ett
gränsöverskridande, långsiktigt och hållbart samarbete. För att underlätta för patient/brukare
behövs samsyn och samordnade insatser mellan huvudmännen. Samverkan handlar bland
annat om ledning och styrning över huvudmannagränserna och inom Kommun och sjukvård
Samverkan i Göteborgsområdet finns ett behov av att återbesätta den politiska delen.
Dels behövs en plattform där huvudmännens politiska företrädare kan diskutera framtidens
gemensamma utmaningar, fastställa mål, verksamhetsplaner och handlingsplaner samt följa
upp resultat av samverkan utifrån samverkansavtal. Vårdsamverkanstrukturen är en källa till
värdefull och användbar information om hur det fungerar och förbättringsområden. Dels
behövs mottagare för uppkomna frågeställningar från tjänstemännen i ledningsgruppen inom
Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Med tanke på det omställnings- och
utvecklingsarbete av närsjukvård som pågår i regionen och Göteborgsområdet finns också ett
värde med politiskt samråd som står för samverkan.

Det politiska organets uppdrag och roll
Politikens roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget för politiska samrådet är
målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan kommun,
sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna skillnader i hälsa.
Den enskilde ska få god och säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.
Visionen om Det goda livet skall vara vägledande. Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan,
mellan regionens vårdgivare och kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit.
Politiska samrådet utgör ramen för Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet och
uppföljning sker i nerskalad variant. Politiska samrådet skall efterfråga samma data för samsyn
av gemensamma problem där politiken konkret kan göra skillnad.
För att politiska samrådets arbete ska bli effektivt är det viktigt att representanterna är väl
förankrade och har en position i sina respektive organ som möjliggör att de kan svara för de
frågor som behandlas.
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Politiska samrådets arbetsform ska präglas av öppenhet och transparens där
representanternas gemensamma diskussion och dialog syftar till att nå enighet i de frågor som
behandlas, för beslut och genomförande i hemorganisationerna.

Politiska samrådet ska
•

Med ett utförar- och beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog kring
gemensamma vårdsamverkansfrågor på delregional nivå.

•

Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd, för att tillgodose patienter/brukares
behov av en väl fungerande samverkan.

•

Föreslå respektive nämnder/styrelser att fatta beslut i frågor där det finns behov av
samsyn för fortsatt utveckling av vårdsamverkan

•

Medverka i prioritering och framtagande av målområden för de angivna grupper som
särskilt ska uppmärksammas inom ramen för vårdsamverkan mellan kommun och
sjukvård i Göteborgsområdet

•

Följa upp vårdsamverkans arbete utifrån Samverkansplan samt återrapportera till
respektive nämnder och styrelser.

•

Politiska samrådsgruppen tar inriktningsbeslut. Fastställande av inriktningsbesluten
sker i respektive berörd nämnd/styrelse. Den politiska samrådsgruppen
sammanträder två gånger per år samt där emellan vid behov.

Det ingår i uppdraget att säkerställa informationskedjan till och från samrådsgruppen inom
den egna nämnden/styrelsen.

Tema för samverkan
Strategiska frågor för långsiktig utveckling av vårdsamverkan i Göteborgsområdet utifrån fyra
teman:
-

Äldre
o

-

Mitt i Livet
o

-

Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård- och
omsorgsinsatser.

Patienter/brukare med behov av samordnade insatser i åldern 18-64 år.
Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer människor med olika
sjukdomar och/eller funktionsnedsättning.

Barn och unga
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o
-

Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av
samordnade insatser från kommun och region.

Psykiatri
o

Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk
funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt
tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t.ex. psykisk sjukdom och missbruk,
somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår.

Mandat och arbetsformer
Politiska samrådet är ett samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i
kommunallagen. Politiska samrådet har därför ingen självständig beslutanderätt. Dess uppgift
är i första hand att diskutera och ta ställning i övergripande inriktningsfrågor med betydelse
för utveckling av samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet. Beredning av
ärenden till politiska samrådets möten ska ske i samarbete mellan ledningsgruppen (LGS), LGS
Beredningsgrupp och presidiet för politiska samrådet.
Politiska samrådet är tillsatt utifrån mandat att representera och alla har ett ansvar att ta med
och förankra frågor till sin politiska nämnd för att fatta de formella besluten. Om politiska
samrådet inte kan enas i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller
avföras.
Politiska samrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Uppdraget som ordförande
och vice ordförande innehas under två år och roterar mellan regionens beställarnämnder och
kommunerna och ska samordnas med ordförandeskapet för ledningsgruppen (LGS) för
Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet.
Politiska samrådets presidium skall bestå av ordförande och vice ordförande.

Kallelse, sammanträdesanteckningar, ställningstagande
På uppdrag av ordförande sammankallar LGS processledare utsedda representanter, ordinarie
och ersättare. Vid politiska samrådsmöten ska kommunallagens bestämmelser om nämnder
gälla i tillämpliga delar. Detta innebär bland annat att minnesanteckningar, inte protokoll, ska
föras och beslut benämns ställningstaganden. Minnesanteckningar skall undertecknas av
ordföranden och publiceras på hemsidan Samverkanstorget.se med stöd från LGS
processledare.
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Politiska samrådets sammansättning
Politisk samverkan behöver vara hållbar för att kunna verka oavsett vem som sitter vid
makten.
Politiska samrådet är ett representativt forum som bör bemannas för kontinuitet över tid med
bred förankring för konsensus. Nedanstående politiska organ är representerade:

Västra Götalandsregionen:
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Utförarstyrelserna för:
-

Beställd primärvård

-

Angereds Närsjukhus

-

Primärvårdsstyrelsen

-

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

-

Tandvårdsstyrelsen

-

-

Habilitering och hälsa

Kungälvs sjukhus och Frölunda
specialistsjukhus

Kommuner:
-

Göteborgs stad

-

Partille kommun

-

Mölndals stad

-

Öckerö kommun

-

Härryda kommun

De politiska organen representeras av ordförande från berörda nämnder och styrelser som
ordinarie representant samt ersättare från presidiet med närvaro- och yttranderätt.
Kommunerna företräds av 11 representanter varav fyra ersättare. Västra Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd företräds av tre
förtroendevalda ur presidierna varav en ersättare. Övriga politiska organ inom Västra
Götalandsregionen företräds av två förtroendevalda vardera. Varje part väljer själv sina
representanter. Ordinarie arvode.

Kommunikation
Deltagarna i politiska samrådet ansvarar för information och förankring till sina respektive
hemorganisationer.
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Mötesfrekvens
Politiska samrådet sammanträder en gång per termin samt där emellan vid behov. Årlig
information från tjänstemän.

Kansliresurser
LGS processledare administrerar politiska samrådets möten. I övrigt finns inga kansliresurser
utan politiska samrådet bedöms klara sina administrativa frågor inom ramen för befintlig
organisation.

Uppföljning
Uppföljning av arbetet sker löpande utifrån tilldelade uppdrag.
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