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Dnr SON 2019-581

Social- och omsorgsnämnden

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2019-2020
och årsberättelse 2018
Förslag till beslut
1. Arbetsplan 2019-2020 för Samråd vård och omsorg godkänns.
2. Årsberättelse 2018 för Samråd vård och omsorg godkänns.
3. Besluten förutsätter att äldrenämnden, övriga kommuner i länet och Region
Östergötland fattar motsvarande beslut.
Ärende
Samråd vård och omsorg (SVO) är ett politiskt organ för samråd mellan region
Östergötland och länets kommuner.
Samrådets arbetsplan för 2019 – 2020 samt årsberättelse för 2018 har skickats
till Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och länets kommuner för
godkännande.
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och regionen.
Syftet är att alla invånare i Östergötland ska ges en god vård och omsorg där
huvudmannaskapsgränser inte ska utgöra försvårande omständigheter.
Prioriterade områden för 2019-2020 är eHälsa/digitalisering, nära vård och Att
växa upp.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna arbetsplanen för 2019 – 2020
och årsberättelse för 2018.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse arbetsplan SVO.docx
Arbetsplan 2019-2020
Årsberättelse 2018
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Bakgrund
Samråd vård och omsorg (SVO) är ett politiskt organ för samråd mellan region
Östergötland och länets kommuner.
Samrådet har följande övergripande uppdrag:
-

Vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och
länets kommuner i vård- och omsorgsfrågor.

-

Vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av
länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter för gemensam
kunskapsstyrning och kunskapsutveckling.

Samrådet tar fram tvååriga arbetsplaner för kommunerna i länet och regionen
gemensamt. Syftet är att alla invånare i Östergötland ska ges en god vård och
omsorg där huvudmannaskapsgränser inte ska utgöra försvårande
omständigheter.
Samrådets arbetsplan för 2019 – 2020 har som särskilt prioriterade områden
eHälsa/digitalisering, Nära vård och Att växa upp.
eHälsa/digitalisering
En eHälsoplan kommer tas fram under 2019 som kommunerna och regionen
föreslås godkänna.
Nära vård
Samrådet vård och omsorg har utfäst tre invånarlöften som avser Nära vård:
1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet
och delaktighet.
2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var
vården bedrivs.
En gemensam handlingsplan för att säkra framtidens kompetensförsörjning
inom vård och omsorg samt en analys av behov av utvecklingsavtal inom
hemsjukvård är aktiviteter som samrådet planerar under 2019-2020 för att
verka för att invånarlöftet om Nära vård uppfylls.
Att växa upp
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Samrådet avser att ta
fram förslag till en länsgemensam överenskommelse om samverkan kring barn
och unga så att de har tillgång till insatser som främjar deras hälsa samt
förebygger och vid behov behandlar ohälsa oavsett var i länet de bor.
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Nuvarande ramavtal för ungdomshälsor gäller till och med den 31 december
2019. Förslag till ramavtal som ska gälla från och med 2020 kommer
presenteras under året. På sikt avser samrådet ta fram ett ramavtal för en
samlad barn- och ungdomshälsa.
En rekommendation kring frågan om ett länsgemensamt hem för vård eller
boende för unga kan komma under denna planperiod. Samrådet har gett ett
uppdrag till ledningsgruppen för vård och omsorg att utreda frågan.
Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn under korttidsvistelse
utanför det egna hemmet med stöd av lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) behöver tydliggöras. Även här har samrådet givit
ledningsgruppen för vård och omsorg ett uppdrag att utreda frågan som
underlag för en rekommendation.
Förslag
Samråd vård och omsorg föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden i Region
Östergötland och kommunerna i länet att godkänna arbetsplanen för 20192020. Samrådet föreslår också att samrådets årsberättelse för 2018 godkänns.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetsplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Arbetsplanen berör både kvinnor och män, pojkar och flickor.
Uppföljning och utvärdering
Gemensamma uppföljningar av samtliga överenskommelser genomförs av
ledningsgruppen för vård och omsorg på uppdrag av SVO.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen
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