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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Tove Holmström

2018-11-06

Dnr KS 2018-482

Kommunstyrelsen

Förslag till ny samrådsstruktur, Region Östergötland
Förslag till beslut
1. Linköpings kommun ställer sig bakom förslaget till ny
samrådsorganisation, enligt föreliggande förslag (bilaga 1). Förändringen
gäller från den 1 januari 2019.
2. Niklas Borg (M) (styrande) och Kristina Edlund (S) (opposition) utses att
representera Linköpings kommun i det strategiska samrådet.
Ärende
Östergötlands formella samrådsstruktur mellan regionen och länets kommuner
behöver minskas i omfattning. Detta visar en utredning som initierats inom
ramen för det strategiska samrådet. Det förslag som tagits fram innebär att
samrådet för strategiska frågor och samrådet för vård och omsorg kvarstår
medan övriga samråd avvecklas. Detta betyder att det strategiska samrådet
även hanterar näringslivs-, kultur-, samhällsplanerings- och utbildningsfrågor.
Samrådet för strategiska frågor hanterar härutöver principiella frågor som rör
ansvarsfördelning mellan parterna. Detta gäller även inom vård- och
omsorgsområdet. För att stötta utarbetandet av regionala strategier inrättas vid
behov politiska referensgrupper. Utöver den formella samrådsstrukturen kan,
som idag, politiska nätverk etableras vid behov.
Ny samrådsstruktur föreslås träda i kraft per den 1 januari 2019. Beslut ska
fattas av alla huvudmän innan utgången av 2018.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Förslag till ny samrådsstruktur, Region Östergötland, 2018-11-05
Bilaga 1 - Samrådsstruktur 2018-10-07
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Bakgrund
I samband med att Region Östergötland övertog det regionala
utvecklingsansvaret 2015 undertecknade landstinget och samtliga kommuner i
länet ”Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland” (LiÖ
2014-396). Avtalet beskriver bland annat ansvarsfördelning mellan parterna,
hur samråd ska hanteras på övergripande nivå samt en ekonomisk reglering.
Samråden har ingen självständig beslutanderätt. Det gör att det är viktigt att
berednings- och beslutsgången är tydlig för alla parter och att det finns
förutsättningar för en relevant beredning i respektive organisation inför beslut.
I september 2017 fick ledningsgruppen för det strategiska samrådet i uppdrag av samrådets arbetsutskott - att inför den nya mandatperioden analysera och
utvärdera möjligheter och hinder med nuvarande organisering av samverkan i
Östergötland. Ledningsgruppen konstaterade i utredningen att Östergötland har
en omfattande samverkansstruktur jämfört med andra län. Det konstaterades att
nuvarande samrådsstruktur skapar goda förutsättningar för dialog men
strukturen är samtidigt tidskrävande, innebär svårigheter för de deltagande
organisationerna att bereda ärenden i den egna organisationen och kan innebära
svårigheter att bemanna den omfattande strukturen politiskt. Ledningsgruppen
för det strategiska samrådet bedömer att behovet av politiska samråd inte
motiverar dagens omfattande samrådsstruktur (se Bilaga 1, ”Samrådsstruktur
2018-10-07”).
I utredningen lyfter kommunerna att dagens struktur leder till stora utmaningar
för en samordnad beredning av ärenden i den egna organisationen. Den stora
omfattningen av möten medför en stor tidsåtgång för kommunens företrädare,
då deltagandet är fördelat på ett begränsat antal förtroendevalda. Dagens
struktur har för kommunerna också resulterat i dubbel beredning av vissa
ärenden då de beretts såväl i ett tematiskt saksamråd som i det strategiska
samrådet.
Regionen å sin sida lyfter att nuvarande samrådsstruktur primärt utformats
utifrån kommunernas behov och att en av utgångspunkterna har varit att
samrådsstrukturen löpande ska ses över och anpassas efter behov. Regionen
betonar vidare att det är angeläget att fortsatt ha en nära dialog med länets
kommuner för att stärka den regionala och lokala utvecklingsförmågan.
Som en del av samrådsstrukturen och för att säkerställa effektiv samverkan har
parterna inrättat gemensamma tjänstepersongrupper inom ett antal identifierade
verksamhetsområden. Dessa förändras inte tematiskt genom föreliggande
förslag. Däremot blir den strategiska ledningsgruppen överordnad övriga
ledningsgrupper då den ansvarar för beredningen av ärenden av principiell
karaktär och ärenden som rör ansvarsfördelning mellan kommuner och Region
Östergötland. Det omfattande ansvaret för beredning som kommer att åligga
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den strategiska ledningsgruppen motiverar att kommunen internt tydliggör
samordningsfunktionen på tjänstemannanivå.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är En kommun som är en stark röst regionalt,
nationellt och internationellt. Linköpings kommun ska vara en framträdande
aktör regionalt, nationellt och internationellt och driva frågor för
kommuninvånarnas bästa.
Samråd
Utredningen har tagits fram av ledningsgruppen i det strategiska samrådet på
uppdrag av samrådets arbetsutskott. Utredningen har diskuterats med samtliga
huvudmän. Det strategiska samrådet har per den 26 oktober 2018 ställt sig
bakom att översända förslaget för beslut till alla huvudmän.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
Det övergripande syftet med samverkan mellan kommunerna och regionen är
att utveckla Östergötland till en ännu bättre plats att leva, verka och bo i.
För att bygga ett effektivt system för Östergötlands utveckling och mobilisera
så mycket kraft som möjligt i arbetet krävs att kommunerna och regionen har
effektiva former för samverkan. Förslaget till ny samrådsorganisation
förväntas medge bättre förutsättningar för samordnad beredning av ärenden i
inom kommunen och innebär samtidigt mindre tidsåtgång för kommunens
förtroendevalda. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget till
ny samrådsorganisation.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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