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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2016.49
Datum: 2016-03-08
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Ellinor Seth
E-post: ellinor.seth@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Förtydligat uppdrag för GR om samordning av hälso- och
sjukvårdsfrågor på delregional nivå
Ale kommun har mottagit förslag till förtydligat uppdrag för Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) om samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och
sjukvårdsfrågor på delregional nivå. Under år 2015 har en utredning genomförts där GR:s roll och
uppdrag som stöd i socialtjänst- samt hälso- och sjukvårdsfrågor skulle klargöras. Utredningen
konstaterade bland annat att det fanns behov att förtydliga GR:s uppdrag inom ramen för
VästKom-samarbetet. GR har nu tagit fram ett förslag till hur ett förtydligat uppdrag att samordna
medlemskommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor skulle kunna utformas.
Förvaltningen har sett över förslaget och föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom det
förtydligade uppdraget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om samordning av
kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ställer sig bakom det
förtydligade uppdraget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om samordning av
kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget
från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om att godkänna ett förtydligande i
förbundsordningen under ändamålsparagrafen 3, punkt 2, se markering; ”Social välfärd inklusive
hälso- och sjukvård på delregional nivå” tillstyrks.

Ellinor Seth
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Hanna Henningsson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-03-08.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Protokollsutdrag § 104
Förslag till förtydligat uppdrag för GR när det kommer till samordning av kommunernas
gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå
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Bakgrund
GR:s förbundsstyrelse uppdrog i december 2014 åt förbundsdirektören att initiera en utredning
där GR:s roll och uppdrag som stöd i socialtjänst- samt hälso- och sjukvårdsfrågor kunde
klargöras. Utredningen konstaterade bland annat att det fanns behov att förtydliga GR:s uppdrag
inom ramen för VästKom-samarbetet. Den 18 september 2015 uppdrog GR:s förbundsstyrelse åt
förbundsdirektören att ta fram ett förslag till hur ett förtydligat uppdrag att samordna
medlemskommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor skulle kunna utformas.
Förslaget innehåller följande fyra förändringar i GR:s arbetssätt och styrdokument:
- medlemskommunerna använder sociala styrgruppen som arena för delregional mellankommunal
politisk beredning av hälso- och sjukvårdsfrågor
- medlemskommunerna ger GR möjlighet att anställa en planeringsledare för hälso- och
sjukvårdfrågor
- medlemskommunerna ger GR i uppdrag att skapa ett nytt nätverk för tjänstemän ansvariga för
hälso- och sjukvårdsfrågor
-medlemskommunerna godkänner ett tillägg till förbundsordningen där ”hälso- och sjukvård på
delregional nivån inom ramen för VästKom-samarbetet” läggs till samordningsområdet Social
välfärd i 3 §.
Ale kommuns svar ska vara GR tillhanda senast den 30 april 2016.
Vårdsamverkan
Flera vårdsamverkansstrukturer ingår i GR:s kommunalförbundsområde. Den ena utgörs av Ale,
Stenungsund, Kungälv och Tjörn som sedan mitten av 90-talet samverkar med Västra
Götalandsregionen kring de patientströmmar som finns runt Kungälvs sjukhus. Denna samverkan
går under namnet SIMBA.
För länet finns för närvarande LiSA (Ledning i SAmverkan), som är regionövergripande
tjänstemannagrupp, där kommunförbundsdirektörer, direktör från Göteborgs Stad, representant
från SIMBA möter företrädare från Västra Götalandsregionen. Det finns ett förslag att
tjänstemannagruppen (LiSA) omvandlas till en grupp som ska kallas för Vårdsamverkan Västra
Götaland. Denna grupp ska utgöras av representanter från de befintliga
vårdsamverkansorganisationer som finns i Västra Götaland, och kompletteras med representanter
från VästKom och Västra Götalandsregionens koncernkontor. Tanken är att denna grupp ska
hantera frågor som vårdsamverkansorganisationerna bedömer som regionövergripande frågor, och
frågor som huvudmännen, via VästKom och koncernkontoret definierar som samverkansfrågor.
Beredningen till denna grupp är enligt förslaget tänkt att ske via Västra Götalandsregionens
koncernstab hälso- och sjukvård och VästKom vilka ska sortera ut de regionövergripande frågor
som ska hanteras av Vårdsamverkan Västra Götaland. De frågor som bedöms vara partsfrågor ska
istället behandlas av varje huvudman för sig.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget för med sig två kostnadsökningar för GR, dels en kostnad för en planeringsledartjänst,
dels en kostnad för att driva ytterligare ett nätverk. Löne- och personalomkostnader för en
planeringsledare enligt ovanstående beskrivning beräknas motsvara 85 000 kronor per månad.
Detta skulle ge en årlig kostnad på 1 020 000 kronor. Omkostnaderna för att driva ytterligare ett
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nätverk beräknas uppgå till 55 000 kronor per år. Kostnaden kommer att fördelas ut på
medlemskommunerna.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om förtydligat uppdrag för GR. Att ge GR ett
förtydligat uppdrag är en förutsättning för att Västkom även ska kunna företräda kommunerna i
hälso- och sjukvårdsfrågor. Förvaltningen vill dock påtala vikten av att
vårdsamverkansorganisationerna även i fortsättningen har det operativa ansvaret för samverkan
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Risker för parallella spår bör reduceras och tydliga kanaler för
kommunikation och information kring gemensamma frågor till och från lokal, delregional och
regional nivå bör tas ställning till.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom det förtydligade uppdraget för
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om samordning av kommunernas gemensamma
agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.
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