PSS
Uppdragshandling för Politisk Samverkan Skaraborg, PSS.
Beslutad 20160219
Bakgrund
Det finns ett tydligt behov av att de olika huvudmännens politiska företrädare ska kunna
diskutera gemensamma utmaningar. Nedanstående parter är därför överens om att skapa ett
politiskt forum där överläggningar om framtidens gemensamma utmaningar kan föras.
Det är parternas uttalade avsikt att med förtroende arbeta tillsammans för att möta
verksamheternas utmaningar genom t ex gemensamma strukturer, informationsdelning,
gemensamma lösningar där det gagnar invånarna och effektiviteten i verksamheterna.
Det politiska organets uppdrag och roll
För samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling bildar parterna ett
gemensamt organ benämnt Politisk Samverkan Skaraborg, PSS. PSS kan forma de
gemensamma politiska uppdragen samt utgöra ramen för Vårdsamverkan Skaraborg.
PSS uppgifter
PSS ska
-

bidra till en gränsövergripande verksamhets- och kunskapsutveckling med
beaktande av gällande avtal och överenskommelser,
vara den politiska mötesplatsen där de läns-/Skaraborgsgemensamma frågorna kan
behandlas,
vara styrorgan för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg vilket
innebär att fastställa uppdrag för styrgruppen,
ta initiativ till utredningsuppdrag, organisering och finansiering av
samverkanslösningar mellan parterna.

Den politiska samverkansgruppen sammansättning
Nedanstående politiska organ är representerade i PSS.
- Kommunerna genom Skaraborgs Kommunalförbunds Beredning för
välfärdsutveckling
- Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
- Primärvårdsstyrelsen
- Styrelsen för beställd primärvård
- Styrelsen för Habilitering och hälsa
- Tandvårdsstyrelsen
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Kommunerna företräds av sex ledamöter från förbundets socialberedning. Vid behov kan
ledamot från kompetens- och kunskapsberedningen adjungeras. Östra Hälso – och
sjukvårdsnämnden företräds av presidiet, övriga politiska organ inom Västra
Götalandsregion företräds av två förtroendevalda vardera.
En tjänsteman från respektive politiskt organ kan också adjungeras till sammanträdena.
Varje part väljer själv sina representanter.
Kommunikation
Deltagarna i PSS ansvarar för information och förankring till sina respektive huvudmän om
arbetet i PSS.
Arbetsformer
PSS ska inom sig utse ordförande och vice ordförande. Ordförandeskapet ska växla två ggr
per mandatperiod mellan Östra Hälso-och sjukvårdsnämnden /Skaraborgs
kommunalförbund och bör samordnas med ordförandeskapet för styrgrupp Vårdsamverkan
Skaraborg. Beredning av ärenden till PSS sammanträden ska ske av styrgruppen för
Vårdsamverkan Skaraborg.
Det är eftersträvansvärt att alla beslut i PSS sker i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en
fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras.
PSS ska föra protokoll vid sina sammanträden. Protokollet skall undertecknas av
ordföranden. Protokollen skall publiceras på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida.
Mötesfrekvens
PSS sammanträder 4 gånger/år.
Kansliresurser
PSS har inga egna kansliresurser utan bedöms klara sina administrativa frågor inom ramen
för befintlig organisation. Den huvudman som innehar ordförandeskapet ska också svara
för sekretariatet för PSS.
Uppföljning
Uppföljning av arbetet sker löpande utifrån tilldelade uppdrag.
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