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Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
mellan länets kommuner och Region Västerbotten
HSN 335-2019
Sammanfattning
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes
en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom
området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets
kommuner avseende vård och omsorg” (VLL 2105-2018). Utredaren intervjuade närmare 60
personer inom befintlig struktur för att fånga deras upplevelse av samverkan. Utredningen visade
att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som
helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och
huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten
vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för
dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.
Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i
att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga av den
nya strukturen för samverkan. Därför har projektets arbete byggt på en kontinuerlig kommunikation
med samtliga sexton parter. Den viktigaste delen i processen har varit de lokala dialogerna i
kommunerna och i regionen, som skett i huvudsak i två omgångar. De synpunkter som framkommit
vid dessa dialoger har inarbetats i bilagt förslag till överenskommelse om regional
samverkansstruktur (bilaga 2). Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020,
under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.
Utöver förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur, biläggs till ärendet en
redovisning av implementeringsprojektets arbete och ställningstaganden som gjorts under
processen med att ta fram de slutliga formerna för samverkansstrukturen och den regionala
överenskommelsen (bilaga 1).
Av de beslutade huvudpunkterna för samverkansstrukturen, framgår att tydliga överenskommelser
om formerna även för lokal samverkan, skall slutas mellan Regionen och varje enskild kommun.
Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således
överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala
samverkan. Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa
överenskommelser under våren 2020.
Parallellt med arbetet kring lokala överenskommelser pågår också under våren 2020, ett
utvecklingsarbete för att ta fram en digital plattform för att underlätta kommunikation såväl inom
samverkansstrukturens olika delar, som med medarbetare som inte själva deltar direkt i
samverkansorganen.
Projektet avslutas i maj 2020.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att rekommendera fullmäktige att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1
att rekommendera fullmäktige att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur
avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2

Resurser och finansiering
Tjänsteutrymmet för det regionala tjänstepersonsstöd som krävs för samordning av strukturen är
beräknat till 2.0 årsarbetare. Kostnaderna fördelas så att kommunerna står för 50 procent och
regionen för 50 procent. Regionens finansiering sker genom Regionstyrelsen

Bilagor
1. Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse
2. Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg

