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1. Lokal huvudöverenskommelse
Överenskommelsen avser samverkan, genom dialog, mellan: Socialnämnden och
Utbildningsnämnden i Vilhelmina kommun samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för
Funktionshinder och habilitering och nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra Lappland vid
Västerbottens läns landsting. Uppräknade nämnder benämns fortsättningsvis parter.

2. Gemensam målbild
Samhällets resurser används på bästa möjliga sätt för att åstadkomma en kvalificerad och säker vård
och omsorg. När parterna möts för samordning av gemensamma insatser/åtgärder för den enskilde
är individen i fokus.
Det innebär:





Tryggt och säkert för individen
Delaktighet för individ/närstående
Parallella processer/organisationer undviks
Effektiv resursanvändning

3. Syfte och struktur
Syftet med avtalet är både att skapa en tydlig struktur i parternas samverkan samt att skapa
framförhållning och överblickbarhet över kedjan av gemensamma aktiviteter. Detta genom att skapa
en gemensam organisering av ledningssamverkan i tre nivåer; politisk styrning, verksamhetsstyrning
samt arbetsgrupper på operativ nivå.

4. Omfattning
Huvudöverenskommelsen reglerar samverkansfrågor inom områdena:




Äldre
Vuxna
Barn och unga

Överenskommelsen omfattar ett gemensamt ansvar för vård- och omsorgsinsatser inom de
respektive parternas ansvarsområden. Frågor som inte kan hanteras på respektive nivå, lyfts till
högre nivå.

5. Gemensam värdegrund
Parterna är överens om att utforma ett stöd som ökar individernas möjlighet till ett självständigt och
meningsfullt liv. Det sker genom att parternas verksamheter samverkar, är tillgängliga, ständigt
utvecklande och av hög kvalitet. Parterna vill särskilt understryka att stödet utformas så att
människors egenmakt stärks. Det innebär att individen har tolkningsföreträde till sina upplevelser
och möjlighet att uttrycka sin mening under hela processen. Inom vård och omsorg, och socialt
arbete har individen stort inflytande vid utformning av insatsen.

När det gäller området barn och unga ska särskild omsorg ägnas åt att parterna gemensamt säkrar
trygga uppväxtvillkor samt barns rätt att få utvecklas så långt som möjligt efter sina egna
förutsättningar. Även utvecklingen av första linjens vård av barn och unga ska ägnas särskild
uppmärksamhet.
Individer inom målgrupperna och deras närstående ska bemötas med respekt och professionalism ur
ett helhetsperspektiv. Deras kunskap, behov och önskemål ska så långt som möjligt tas tillvara.
Helhetssynen innebär att en enskild individ eller en grupps livssituation och de problem han eller hon
upplever ska ses i relation till den omgivande miljön. Detta innebär att problemen ska analyseras och
åtgärdas utifrån ett helhetsperspektiv samt att insatserna ska präglas av en helhetssyn.

6. Politisk styrgrupp
Den politiska styrgruppen för områdena vuxna respektive äldre består av Socialnämndens presidium
vid Vilhelmina kommun, Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, folkhälso- och primärvårdsnämndens presidium samt funktionshinder- och habiliteringsnämndens presidium. När den politiska
styrgruppen samverkar kring området barn och unga kompletteras gruppen med Utbildningsnämndens presidium.
Den politiska styrgruppen sammanträder minst 2 gånger per år.

7. Mandat
Ledamöterna i den politiska styrgruppen har beslutsmandat från sina respektive nämnder till att ingå
i den lokala samverkansöverenskommelsen. Parterna utser en ordförande samt en vice ordförande
från vardera parten. Ordförande och vice ordförande utses årligen av den politiska styrgruppen.

8. Beslut
Den politiska styrgruppen är rådgivande och fattar beslut om mål och inriktning, samt vad som ska
följas upp inom ramen för överenskommelsen. Då beslut efterfrågas som påverkar huvudmännens
verksamheter ska dessa beslut fattas av respektive nämnd.

9. Föredragande
Kommunchef och Landstingsdirektör eller av dem utsedda tjänstemän är föredragande inför den
politiska styrgruppen. De föredragande avgör vilka som i övrigt kan adjungeras inför möte med den
politiska styrgruppen.

10. Styrgrupp på tjänstepersonnivå
Den befintliga styrgruppen för samverkan mellan parterna i näraliggande frågor utgör styrgrupp på
tjänstepersonnivå även inom ram för detta avtal. Styrgruppen utgör det övergripande forumet för
parternas samverkar kring planering, genomförande och uppföljning.

11. Handlings-/aktivitetsplaner
Parterna är överens om att följa och förhålla sig till nationella riktlinjer, regionala länsöverenskommelser samt lokala planer (bilaga 1). Parterna ska verka för att lokala handlings- och aktivitetsplaner upprättas och följs inom de olika samverkansområdena.

12. Ett ärendes gång
Ärenden ska inkomma till ordförande/sekreterare minst 14 dagar innan mötestillfället. Ärendet ska
innehålla en kort beskrivning samt förslag eller frågeställning. Ärenden kan därutöver anmälas under
punkten övrigt för beslut om vidare beredning.

13. Uppföljning
Parterna är överens om att stämma av överenskommelsen efter 2 år samt att följa upp
huvudöverenskommelsen senast 6 månader innan avtalstidens utgång.
Styrgruppen ska regelbundet under verksamhetsåret avrapportera sitt arbete avseende de
upprättade handlings- och aktivitetsplanerna till den politiska styrgruppen.

14. Giltighetstid
Överenskommelse gäller under tiden 2018-05-01 – 2020-12-31.

Vilhelmina kommun
2018-04-

Annika Wibrell, Ordförande
Socialnämnden

Viveca Abramsson, Ordförande
Utbildningsnämnden

Västerbottens läns landsting
2018-04-

Karin Lundström, Ordförande
Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Kenneth Andersson, Ordförande
Nämnden för Funktionshinder och Habilitering

Marita Fransson, Ordförande
Nämnden för Folkhälsa och Primärvård i södra Lappland

BILAGA 1
Aktuella riktlinjer, överenskommelser och planer
Ansvar för vissa HSL-insatser i ordinärt boende, rutiner och ersättning1
Avtal om verksamhetsförlagd utbildning2
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvården i ordinärt boende3
Bedömning av om en hälso- och sjukvårdandeåtgärd kan utformas om egenvård i Västerbotten4
Bedömning av tandhälsa i samband med att barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller
boende (HVB) – Länsgemensam överenskommelse om samverkansrutin5
Handlingsplan för strategiskt arbete för barn och ungas hälsa6
Läkarundersökning i samband med att barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende
(HVB) – Länsgemensam överenskommelse om samverkansrutin7
Länsrutin för upprättande av ”Samordnad individuell plan” (SIP), i Västerbotten8
Länsöverenskommelse, Riskbruk.-Missbruk-Beroende, för hälso- och sjukvård och socialtjänst9
Nutritionsrutiner för patienter i hemsjukvård i Västerbotten10
Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa – Överenskommelse11
Ramavtal läkarmedverkan12

1

http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL1445-2010
http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/
3 http://www.vll.se/default.aspx?id=61421&refid=61422, VLL 1241-2011
4 http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 1757-2013
5 http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungashalsa/overenskommelser/, VLL 1997-2014
2

6

http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/,
VLL 1093-2012
7http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/V%C3%A5rdOchH%C3%A4lsa/H%C3%A4lsoval/Nedladdningsboxar/Filer/
Samverkansrutin%20h%C3%A4lsounders%C3%B6kning%20placering%20barn.pdf, VLL 1998-2014
8 http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/
9 VLL 1449-2014
10 http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/
11 VLL 1093-2012
12

http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 248-2009

Remiss till BUP13
Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator- Överenskommelse14
Samordnad vård- och omsorgsplanering – Överenskommelse15
Samordning av re/habilitering – Överenskommelse16
Strategisk plan för barn och ungas hälsa 2011-201417
Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län Avser insatser till barn och unga som har eller
riskerar att utveckla psykisk ohälsa och behandlar samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och
socialtjänst18
Äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 204019
Överenskommelse om APODOS20
Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning21
Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning, Handlingsplan, PRIO22
Överenskommelse vid misstanke om psykiskt funktionshinder hos barn och unga23
Sammanställning av gemensamma verksamheter
Region Västerbotten
FOU Välfärd Region Västerbotten
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten
Prator IT-systemet för vårdplanering Upphandling, förvaltning och utveckling
Familjecentraler
Alkohol och Drogmottagning, Umeå
Centrum mot Våld, Umeå – Kvinnofridsmottagning och Barnahus
Kvinnofridsmottagning, Skellefteå
Ungdomshälsa Umeå, Skellefteå
Akutplatser vid Sjukstuga, samverkan personal
13
14

15

http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/
http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 2161- 2013

http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 62-2014
http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 1337-2007
17 http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/,
VLL 1734-2011
18 http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/
19 VLL 238-2013
20 http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 1553-2007
21 http://regionvasterbotten.se/halsa/vard-och-omsorg/avtal-och-overenskommelser/, VLL 1450-2015
22 VLL 1622-2015
23 http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/,
VLL 490-2011
16

Vård innan ambulans

BILAGA 2
Process- och aktivitetplan 2018-2019 LÖK Vilhelmina
Område

Prioritering

Vad/Hur

Vem

När

(Ansvar)

Barn och
Unga

Vilhelminamodellen

Konsolidering av
HLT-team;
arbetsformer,
metoder och
insatser. Fokus
kunskapsområde
psykisk hälsa.

HLT-teamet

Familjecentral

Utvecklandet av
förmågan till
tidig upptäckt
och till
förebyggande
arbete.

Vuxna

Missbruk och
riskbruk

Äldre

Geografisk
samverkan

Uppföljning
genom...

Avrapport
till politisk
styrgrupp

Våren
2018

Fastställda
nationella
indikatorer

Hösten 2018

Styrgruppen för
samverkan

Löpande

Verksamhetsplan

Löpande

Upparbeta lokalt
konkret
samarbete
utifrån antagna
länsplaner.

Styrgruppen för
samverkan

2018

Uppföljning
länsplaner och
lokala rutiner

Våren 2019

Samverkan
utskrivning
slutenvården

Gemensam och
delad process vid
implementering
av nya rutiner.

Styrgruppen för
samverkan

April
2018

Vårdtider,
medelvårdtid
utskrivningsklar

Hösten 2018

Kultsjödalen

a) Samarbete
genom köp av
tjänster för
utförandet av
respektive
huvudmans
uppdrag inom
HSL-verksamhet.
b) Virtuellt
samhällsrum i
Saxnäs IFGprojektet.

Styrgruppen för
samverkan

juli 2018

a) Uppföljning
av kostnader,
antal utförda
uppdrag etc.

Hösten 2018

Vojmådalen

Referensgrupp
och styrgrupp
för samverkan

b) Projektmål
IFG

