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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2021-06-03

Dnr SON 2021-685

Social- och omsorgsnämnden

Samråd vård och omsorg, ställningstagande till
arbetsplan 2021 mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Arbetsplanen för 2021 tillstyrks.
Ärende
Samråd vård och omsorg (SVO) är ett politiskt organ för samråd mellan region
Östergötland och länets kommuner.
Efter samråd med social- och omsorgsnämnden godkände äldrenämnden den
27 maj 2020, § 97, arbetsplan för 2020-2021.
Samråd vård och omsorg har tagit fram en arbetsplan med prioriterade frågor
under 2021. Samrådet föreslår länets kommuner och Region Östergötlands
hälso- och sjukvårdsnämnd att godkänna arbetsplanen.
Som nya prioriterade frågor i arbetsplanen för 2021 har tillförts Mitt i livet och
Att åldras. Dessutom har FoU uppmärksammats i den prioriterade frågan som
rör kompetensförsörjning. Prioriterade frågor som kvarstår från arbetsplan
2020-2021 är Att växa upp, Nära Vård och E-Hälsa/Digitalisering.
Social- och omsorgsnämnden föreslås tillstyrka och äldrenämnden godkänna
arbetsplanen för 2021.
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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 2020 – 2021 tillstyrktes av social- och
omsorgsnämnden och godkändes av äldrenämnden den 27 maj 2020. Den
godkända arbetsplanen hade Nära vård, EHälsa/Digitalisering,
Kompetensförsörjning och Att växa upp som prioriterade frågor.
I arbetsplanen för 2021 redovisas det arbete som genomförts och uppdrag
under 2021 och framåt. Bland uppdrag som ska genomföras kan nämnas hur
behov hos unga kan tillgodoses inom ramen för ett ramavtal för en samlad
barn- och ungdomshälsa. Under 2020 presenterades en visuell målbild för Nära
Vård. Den bedöms utgöra en bra grund för det fortsätta arbetet med att ställa
om till en god och nära vård. I november 2021 kommer en temakonferens om
Nära vård att arrangeras.
Som nya prioriterade frågor i arbetsplanen för 2021 har tillförts Mitt i livet och
Att åldras. Dessutom har FoU uppmärksammats i den prioriterade frågan som
rör kompetensförsörjning.
Mitt i livet avser bland annat länsgemensam samverkan kring psykisk hälsa.
Som aktiviteter under 2021 planeras information och beslut om
länsövergripande strategi för suicidprevention, samt inhämtande av kunskap
kring gemensamt arbete för trygg hemgång för utskrivningsklara från
psykiatrisk slutenvård. Inom området Att åldras planeras flera gemensamma
aktiviteter. Som exempel kan nämnas information och dialog om erfarenheter
från covid-19 pandemin, information om arbete mot våld i nära relation hos
äldre och samverkan kring förflyttningen mot Nära vård.
Social- och omsorgsnämnden föreslås tillstyrka och äldrenämnden godkänna
arbetsplanen för 2021.
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Uppföljning och utvärdering
LGVO följer upp de överenskommelser som träffas mellan regionen och länets
kommuner med anledning av arbetsplanen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Regionledningskontoret Anna Linders

