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Dnr SON 2019-13

Social- och omsorgsnämnden

Samråd vård och omsorg, godkännande av
överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner
Förslag till beslut
1. Överenskommelsen godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna överenskommelsen.
3. Besluten gäller under förutsättning att övriga huvudmän godkänner
överenskommelsen.
Ärende
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att godkänna överenskommelsen.
Syftet är att beskriva former och strukturer för samråd mellan huvudmännen i
frågor som berör vård och omsorg.
Överenskommelsen är anpassad till den samrådsstruktur mellan Region
Östergötland och länets kommuner som kommunstyrelsen i Linköping
beslutade ställa sig bakom den 13 november 2018, 416.
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse som gällt sedan 2015.
Nuvarande överenskommelse föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2019
och fram till dess någon av huvudmännen påkallar omförhandling.
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Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen.
_______
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, överenskommelse om samråd SVO.docx
Överenskommelsen
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Bakgrund
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att godkänna överenskommelsen.
Syftet är att beskriva former och strukturer för samråd mellan huvudmännen i
frågor som berör vård och omsorg.
Överenskommelsen är anpassad till den samrådsstruktur mellan Region
Östergötland och länets kommuner som kommunstyrelsen i Linköping
beslutade ställa sig bakom den 13 november 2018, 416.
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse som gällt sedan 2015. I
förhållande till den överenskommelse som gällt fram till den 1 januari i år har
några förändringar skett.
-

Samrådets uppdrag har förtydligats så att det strategiska samrådet ska
informeras om förslag till beslut som rör flera huvudmän innan de
skickas vidare för beredning hos huvudmännen. Genom den
förändringen harmonierar överenskommelsen med beslutad
samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner.

-

Det är upp till kommunerna själva att bestämma på vilken nivå beslut
ska fattas.

-

Ekonomistödet har förändrats och överensstämmer med aktuell
situation. Det är Linköpings kommun som ansvarar för förvaltningen av
gemensamma medel för samverkansprojekt. Region Östergötland
svarar för uppföljning/utvärdering och controllerfunktion.

Nuvarande överenskommelse föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2019
och fram till dess någon av huvudmännen påkallar omförhandling.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
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