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INLEDNING
Verksamhetsplanen för VästKom beskriver huvuddragen i de verksamheter, aktiviteter och
den ekonomi som organisationen ser framför sig 2020. Verksamhetsplanen bygger på
tidigare verksamhetsplan och pågående arbete samt på de behov, möjligheter, utmaningar
och förutsättningar som råder 2020 och framåt.
VästKoms kansli har i samarbete med förbundsdirektörerna under hösten 2019 gjort ett
utvecklingsarbete och sett över VästKoms uppdrag och prioriterade områden inför 2020.
Detta arbete har stämts av med styrelsen och ett antal samverkansgrupper.
Verksamhetsplanen är bearbetad med VästKoms styrelse och med förbundsdirektörerna
under januari-februari 2020.
VästKom bildades 2001 och är en ideell förening med de fyra delregionala
kommunalförbunden i Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg samt
Boråsregionen som medlemmar. Kommunalförbunden har i sin tur länets 49 kommuner
som medlemmar.
De fyra kommunalförbunden ansvarar delregionalt och samverkar i VästKom när
länsperspektivet skall hanteras.

Verksamhetens ändamål
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna:
VästKom ska på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen.
Uppgifter;
•
•
•
•

Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ
Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ
Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som
berör kommunerna
Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk
för kommunal samverkan
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UPPDRAG OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
VästKoms Uppdrag
Uppdraget formuleras utifrån stadgarnas ändamålsparagraf och den verksamhet som
bedrivs.

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör
med fokus på välfärd och regional utveckling.
VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland
och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.
VästKom verkar genom att;
•
•
•
•

Uppmärksamma, driva och utveckla strategiska frågor på regionala och nationella
arenor.
Tillsammans med kommunalförbunden utgöra en proaktiv och kreativ mötesplats
för att möjliggöra en god samverkan och utveckling
Bidra till att kraftsamla resurser, där samarbete ger ökad nytta för kommunerna i
Västra Götaland
Vara kommunernas starka förhandlingspart till regionala och nationella parter

Förhållningssätt
•
•
•
•

•

VästKom sätter nyttan för kommunernas invånare främst och VästKom arbetar
genom sina medlemmar kommunalförbunden och andra aktörer för att skapa den
nyttan.
VästKom skapar relationer för att uppnå ett gott samverkansklimat som leder till
ökad nytta
VästKoms uppdrag är brett, men det spetsas till i prioriteringar i varje års
verksamhetsplan. Prioriteringarna görs utifrån behov i kommunalförbunden.
VästKom arbetar konkret med egna resurser inom verksamhetsområdena
Välfärdsutveckling och Digital verksamhetsutveckling. Digital verksamhetsutveckling
sker främst inom vårdens och socialtjänstens olika processer. Inom området regional
utveckling bereder VästKom via Västgruppen och styrelsen frågor till Beredningen
för hållbar utveckling, BHU och bevakar aktuella frågor. Här har ommunalförbunden
resurserna.
VästKom är en aktör som aktivt bidrar, påverkar och driver den nationella
utvecklingen för att stödja Västra Götalands kommuner och dess invånare på bästa
sätt.
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ORGANISATION OCH SAMVERKANSARENOR
2.1

Politisk organisation

Föreningsstämman
Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där varje medlem företräds av
ett ombud och en ersättare som är valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en
gång vart fjärde år, året efter val till kommunernas fullmäktige har hållits, dvs. det första
året på en ny mandatperiod.

Styrelsen
Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje kommunalförbund. Minst
tre av respektive kommunalförbunds fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt
kommunalförbunds direktion/styrelse.

Arbetsutskottet
Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka utgörs av de fyra
kommunalförbundens respektive ordförande. Styrelsen kommer att genomföra fem möten
under 2020.

Bild 1 VästKoms styrelse
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2.2

Verksamhetens organisation

VästKoms organisation består av ett kansli med för närvarande sex heltidsanställda och två
heltids projektanställda. Två av verksamhetsområdena har en ansvarig chef med
medarbetare. Därtill delas ett antal anställda med Västra Götalandsregionen och
personalresurser hyrs in vid behov via tjänsteköp från kommuner eller förbund. Det kan
gälla projekt eller satsningar som man beslutat att VästKom ska driva, eller vid behov av
expertkompetens. VästKoms chefer samordnar och leder även medarbetare från
kommunalförbunden i olika satsningar, tex digitala satsningar.

Bild 2 VästKoms kansliorganisation
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2.3

Samverkansarenor

Hela VästKoms uppdrag handlar om samverkan, såväl med kommunerna i Västra Götaland
som med andra aktörer, där den största samverkansparten är Västra Götalandsregionen
(VGR).
VästKom har en väl utvecklad struktur tillsammans med kommunalförbunden. Förutom de
grupper som finns nedan finns även ett antal expertgrupper kopplade till VästKoms kansli.

Bild 3 VästKom i samverkanslandskapet
Den demografiska, tekniska och medicinska utvecklingen är utmaningar som kräver
utvecklad samverkan för att säkra kvaliteten för individen och skapa förutsättningar för en
säker, jämlik och effektiv vård och omsorg utan hindrande myndighetsgränser.
Inom Västra Götaland så finns en väl etablerad samverkansstruktur såväl på
tjänstemannanivå som på politisk nivå. Både VästKom och VGR är stolta över strukturen
och många i landet tittar på och lär av vår region.
Välfärdens utmaningar kräver dock att samverkan såväl utvecklas som fördjupas för att
möta nya behov. Under 2020 kommer därför en genomlysning av samverkansstrukturen att
göras. Syftet är att strukturen ska ge mesta möjliga nytta.
I bilaga Samverkansarenor redovisas mer i detalj vilka samverkansarenor som VästKom verkar
inom.
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VERKSAMHET
VästKom bedriver verksamhet på regional nivå inom tre huvudområden,
•
•
•

3.1

Välfärdsutveckling där hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ingår,
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering som handlar om att stödja
verksamhetsutveckling ur ett strategiskt perspektiv
Regional utveckling. Inom området regional utveckling har VästKom inga egna
resurser utan fungerar som en samlande arena för förbunden och för VästKoms
styrelse i regionala utvecklingsfrågor. Det handlar om infrastruktur, näringsliv och
tillväxt, kompetensförsörjning, miljö- och kulturfrågor. De frågor som VästKom ska
hantera lyfts via kommunalförbunden vid behov. Undantaget är för närvarande att
VästKom ansvarar för naturbruksavtalet mellan kommunerna och VGR.

Övergripande aktiviteter

Övergripande kommer VästKoms fokus för perioden att vara dialog med styrelsen,
förbunden och kommunerna om förväntningar och hur VästKom kan öka nyttan för
kommunerna. Styrelsen och VästKoms Ledningsråd kan utvecklas till en mer aktiv
plattform som kan användas för att föra fram kommunernas perspektiv både regionalt och
nationellt i olika frågor.

|

Se över regionala samverkansarenor

I slutet av 2019 startade ett gemensamt arbete tillsammans med VGR för att se över de
samverkansarenor som finns. Arbetet fortsätter 2020. Syftet med arbetet är att utveckla
arenorna i takt med utmaningar och behov så att arenorna bidrar till mesta möjliga nytta.
Alla har vi utmaning med att få resurserna att räcka till och det är viktigt att nyttja dem på
bästa möjliga sätt.

|

Utveckla VästKoms kommunikation

Under 2020 kommer VästKom att göra en analys av målgrupp och syfte och anpassa
innehållet så att webbplatsen och övrig kommunikation åstadkommer nytta för förbundens
och kommunernas medarbetare. VästKoms webbplats kommer även att på ett tydligare
sätt samordnas med ”Vårdsamverkan.se”.

|
•

Utveckla och använda de nationella arenorna

VästKom ska driva de 49 kommunernas intressen och påverka den nationella
utvecklingen till förmån för Västra Götalands invånare och kommuner. VästKom ska
vara en arena för att driva frågor där alla kommunalförbund och alla 49 kommuner
är eniga om att påverka regionen eller staten. Det kan handla om att påverka SKR,
Länsstyrelsen eller andra myndigheter.
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3.2

Välfärdsutveckling

VästKom är en kompetent och utvecklingsinriktad resurs på regional nivå som arbetar med
samverkan och utveckling inom välfärdsområdet i Västra Götaland. I VästKoms uppdrag
ingår även omvärldsbevakning samt att hantera och fördela statliga medel, bevaka
lagstiftning och ta fram överenskommelser, riktlinjer och avtal.
Då det inte alltid glasklart var gränserna mellan det delregionala och det regionala
uppdragen går behöver samarbetet mellan kommunalförbunden och VästKom bygga på
tillit och dialog för att hitta bästa, pragmatiska hantering.
En viktig del av VästKoms uppdrag är att i samverkan med VGR skapa förutsättningar för en
god och jämlik vård för invånarna i Västra Götaland. Den demografiska, tekniska och
medicinska utvecklingen ger utmaningar som kräver utvecklad samverkan för att säkra
kvaliteten för individen och skapa förutsättningar för en säker, jämlik och effektiv vård och
omsorg utan hindrande myndighetsgränser.
För att bibehålla och utveckla den tillit, samverkansanda och struktur som VGR, VästKom
och kommunalförbunden gemensamt byggt upp kommer VästKom även under 2020 att ha
ett fortsatt fokus på samverkan som skapar nytta. Vad vi kan se är att den ökade samverkan
genererar många positiva effekter men att den också kräver resurser och ett kommunalt
engagemang av såväl deltagare som processledare i många arbetsgrupper samt
samordning och styrning från VästKom.
Fokusområden 2020 kommer att vara:
•
•
•
•
•

3.2.1

Utveckling av den nära vården
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Gemensamt kunskapsstyrningsarbete
Handlingsplan psykisk hälsa.
Uppföljning och utvärdering av gemensamma överenskommelser, riktlinjer och
avtal.

Aktiviteter 2020 inom välfärdsutveckling
fokusområden
|

-

Målbild och Färdplan för Nära Vård

Uppdraget från SRO om att ta fram en gemensam målbild och en strategisk färdplan för
området hälsa, vård och omsorg är i fokus 2020. Målbilden ska visa hur vi, i samverkan,
förflyttar oss mot en god och nära vård. Färdplanen tas fram med i stor delaktighet från
kommunalförbunden och VGR:s verksamheter. Färdplanen ska ligga till grund för
gemensamma handlingsplaner regionalt och delregionalt. Arbetet är påbörjat och ska
avrapporteras under 2020.
Utvecklingen av den nära vården innebär en omfattande omställning på såväl nationell som
regional och lokal nivå vilket kräver en fortsatt tät samverkan mellan VGR och
kommunerna.
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Mål och Syfte: Det övergripande syftet med en utveckling mot Nära vård är att främja hälsa
samt att ge invånaren en god och jämlik vård och omsorg. Syftet med en gemensam färdplan
är att vi ska ställa om vården tillsammans, för invånarens bästa.

|

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Svensk vård och omsorg samt socialtjänst befinner sig i kontinuerlig förändring utifrån
demografiska förändringar, ekonomiska realiteter, ökat individfokus och teknisk utveckling.
Dagens verksamhetssystem är, såväl på landstingssidan som i den kommunala
verksamheten, i behov av utveckling mot ökad teknisk öppenhet och bättre följsamhet mot
standarder och aktuell lagstiftning. Utmaningarna är identifierade på nationell nivå men det
stora arbetet måste ske regionalt och lokalt.
FVM är en prioriterad fråga där styrelsen har valt att VästKom arbetar i ett 49-perspektiv.
VästKom arbetar utifrån VästKoms styrelse beslutade direktiv ”Framtidens
vårdinformationsmiljö” och för perioden 2020 och framåt blir arbetet mer operativt i
respektive kommun.
Mål och syfte med FVM är ytterst att ge ökad nytta och förenkla för patienter, invånare,
medarbetare och beslutsfattare. VästKom ska bidra till att ge kommunerna en lösning som
stödjer och underlättar samarbete och verksamhetsutveckling med invånaren som medaktör.
Millenium ska upplevas som ett effektivt stöd i kommunernas verksamhet.

|

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom
hälsa, vård och omsorg och omfattar områdena kunskapsstöd, uppföljning och analys.
Med utgångspunkt i det nationella och regionala utvecklingsarbetet inom kunskapsstyrning
har VästKom och VGR tecknat en överenskommelse som innebär inrättande av ett
gemensamt kunskapsråd. Överenskommelsen är interimistisk och gäller under 18 månader.
Mål och syfte med rådet är att skapa en gemensam syn så att varje patient/brukare ska ha
tillgång till vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap oavsett vilken
sjukvårdshuvudman som ansvarar för eller ger insatsen.

|

Psykisk hälsa

Den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa gäller under perioden 2018-2020.
Handlingsplanen är uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive för
barn och unga. Bland målen för vuxna finns ett avsnitt som särskilt berör äldre.
I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan identifierats, där vi vill bli
bättre i hela Västra Götaland.
Handlingsplanen ska genomföras delregionalt och lokalt men det bedrivs också ett antal
aktiviteter på länsnivå. Dessa kräver samordning och processledning från VästKom. Den
uppföljning som under 2019 gjorts av handlingsplanen visar att fokusområdena och målen
Verksamhetsplan VästKom 2020
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upplevs som relevanta och att kommunikationen och samarbetet mellan regional och
delregional nivå fungerat bra. Uppföljningen visar också att handlingsplanen varit
välförankrad och fått bra genomslag i delregionerna. Då ett flertal aktiviteter och projekt är
under uppstart eller pågående finns förslag om förlängning av planen under 2021-2022.
Mål och syfte med Handlingsplan Psykisk Hälsa är att genom mål, aktiviteter och indikatorer
för uppföljning sätta ljus på frågor där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland, eller med andra
ord: Vi vill se handlingsplanen som ett försök att sätta plåster på några redan uppkomna skav,
se till att det läker ordentligt och att det inte uppstår nya.

|

Uppföljning av avtal och överenskommelser

Under 2020 kommer Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och överenskommelse om
samverkan vid in- och utskrivning att följas upp.
Under 2020 startar ett arbete med att identifiera områden där kommunerna har olika
överenskommelser med olika villkor med VGR. Till exempel familjecentraler.
Mål och syfte med uppföljningen är att ta reda på om avtal och överenskommelser underlättar
och förstärker samverkan för patientens och invånarens bästa samt få fram
förbättringsmöjligheter där det inte fungerar.

|

Övriga samverkansområden och statliga satsningar

VästKom driver ett flertal olika samverkansarbeten på nivå och det finns ett stort tryck om
att ta hand om en stor mängd initiativ såväl statliga som regionala och delregionala, men då
resurserna är begränsade kommer VästKom att fokusera på de strategiska och
länsgemensamma initiativen i fokusområdena 2020 och framåt.

|

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

VästKom ingår i de regionala samverkans- och stödstrukturerna som verkar på länsnivå, för
samverkan och utveckling i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan
kommuner och regioner. RSS stödjer även huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling
och kunskapsstyrning. För samverkan, stöd och lärande mellan respektive RSS, kommuner
och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nätverk där VästKom medverkar.
Under 2020 kommer VästKom tillsammans med kommunalförbunden att utreda sin och
förbundens roll och förhållande till RSS.
Mål och syfte med utredningen är att tydliggörauppdrag och roller på länsnivå respektive
delregional nivå.

3.3

Digital verksamhetsutveckling

Offentlig sektor och inte minst välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Färre ska ge
service till fler. Tillgången på resurser, både i form av pengar och kompetens, kommer att
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vara mindre än efterfrågan. För att möta behoven inom exempelvis vård och omsorg
kommer vi att behöva arbeta på helt nya sätt. Digitaliseringen är en möjliggörare för att
möta välfärdsutmaningen. Staten har kraftsamlat bland annat genom etablering av ny
myndighet för digitalisering - DIGG. SKR har förvärvat Inera AB för att kommunsektorn ska
kunna ta gemensamma steg framåt likt landstingen har gjort med tjänster som 1177 och
journal via nätet. VästKom finns med på flera arenor för både omvärldsbevakning och
påverkan samt driver utvecklingsprojekt i samverkan för att närma oss och tids nog
överträffa invånarnas förväntningar.

3.3.1

Aktiviteter 2020 inom digital verksamhetsutveckling fokusområden
|

Påverkan och förankring nationellt

För att möjliggöra invånarnytta i samtliga kommunerna krävs utvecklad kravställan och
egen delaktighet i nationellt arbete inom den digitala utvecklingen. Behov finns både av
nationella/internationella regelverk/standarder och i tjänster, i viss mån genom SKR, Inera
och i särskilda forum/styrgrupper sker påverkansarbete gentemot nationella aktörer,
inklusive statliga myndigheter. VästKom är stödjande i tillhandahållandet av nationella
tjänster gentemot kommunerna.
Mål och syfte: Västra Götalands kommuner ska erbjudas nationella tjänster som motsvarar
kommunernas behov, säkra digitala meddelanden för kommunerna.

|

Projekt/arbeten som drivs i samverkan med Västra
Götalandsregionen

Genom Gemensam Information och TjänsteSamordning (GITS), finns strukturerad styrning
och operativt genomförande för gemensamma frågor med VGR. GITS är
utförarorganisation som förvaltar gemensamma tjänster, genomförda projekt och ansvarar
för tilldelade gemensamma uppdrag. Exempel på uppdrag: Samordnad vård- och
omsorgsplanering (ink IT-tjänsten SAMSA och vårdplanering via video), identifiering via
SITHS, införande av SIP (Samordnad individuell plan).

|

Projekt/arbeten som drivs i samverkan med kommunerna i länet

Historiskt har VästKom varit sammanhållande aktör för länsgemensamma kommunprojekt.
De senaste åren har tonvikten på verksamheten legat gentemot samverkan med andra
aktörer, nationella eller regionala. I vissa fall så är det först när en förstudie är gjord som det
klargörs om en samarbetslösning genomförs mellan kommunerna enskilt, eller i samverkan
med ”extern part”. Ett sådant exempel är att kommunerna är i behov av välfärdsteknik för
att möta delar av välfärdens utmaningar. Kommunerna lämnade remissvar 2018 på en
förstudie för gemensam utförarorganisation för välfärdsteknik. Under 2019 har erbjudandet
konkretiserats. Utförarorganisationen - SIV är ett förslag på en gemensam organisation för
49 kommuner i Västra Götaland som inkluderar ett kunskapscentrum, förvaltning och drift –
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samt teknisk miljö. Under 2020 kommer beslut om erbjudande till kommunerna att tas,
enskilt för kommunerna eller tillsammans med VGR.
Mål och syfte: Underlätta för kommunerna att ta del av den välfärdsteknik som finns för ökad
verksamhets- och patientnytta.

3.4

Regional utveckling

VästKom har inget direkt uppdrag på tjänstemannanivå kring samordning av
kommunalförbundens arbete inom de utvecklingsområden som sorterar under
benämningen regional utveckling. Ett undantag från detta är samordning av det s.k.
Naturbruksavtalet, dvs. det avtal som reglerar kommunernas och VGR:s ansvar för
gymnasieutbildningarna inom naturbruksområdet.
Dock är VästKoms styrelse en länsgemensam arena för att samordna och diskutera de
regionala utvecklingsfrågorna. Under 2019 har VGR:s arbete Regional Utvecklingsstrategi
(RUS) varit en stor fråga med stor delaktighet i Västgruppen, BHU och i regionala och
delregionala forum. Strategin kommer att beslutas i regionstyrelsen 2020.
Arbetet med regional utveckling ska kännetecknas av en värdeskapande samverkan präglat
av process och medskapande för kommunalförbundens politiker och tjänstemän samt med
ett helhetstänkande i tillväxt- och utvecklingsfrågorna. VästKom ska tillsammans med
kommunalförbundens förbundsdirektörer samordna beredningen av de ärenden som ska
behandlas i det politiska samverkansorganet BHU vilket också inkluderar behandling i
VästKoms styrelse. En samordnad beredning innebär att kommunalförbundens
uppfattningar i olika frågor ska stämmas av och eventuella olika uppfattningar ska kunna
identifieras så tidigt som möjligt. VästKom medverkar dessutom specifikt i beredningen av
BHU:s ärenden genom deltagande vid Västgruppens sammanträden.
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BUDGET
VästKom Budget 2020
Intäkter
Medlemsavgifter kommunalförbunden "2-kronan"'
Kommunbidrag "6-kronan"
Kommunbidrag "6-kronan" Extra satsning 2020 (FVM)
VästKoms andel av statliga bidrag till projekt i samverkan

Summa Intäkter
Kostnader

MSEK
3,4
10,3
9,0
5,6

28,4
MSEK

Lokaler
Administration, Kommunikation
Avrop från Kommunbidrag 6-kronan
-e-samordnare från kommunalförbunden ordinarie
-e-samordnare från kommunalförbunden extra satsning
-GITS gemensam förvaltning med VGR
-GITS projekt med VGR

-0,3
-1,1

Egna konferenser, arrangemang
Inhyrd personal till projekt, tjänsteköp
Personal tillsvidare
Personal projekt (FVM)

-0,5
-3
-10
-2

Summa Kostnader
Resultat

-4,0
-4,0
-2,0
-2,1

-28,2
0,2

Kommentarer till budget
Budgeten speglar verksamhetens karaktär där cirka hälften av verksamheten utgörs av en
fast basverksamhet och resterande hälften utgörs av en rörlig verksamhet av
projektkaraktär.
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Intäkter 2020
Medlemsavgifter från kommunalförbunden är en del av vår basfinansiering. Noteras bör att
beloppet 2 kronor per invånare har varit fast sedan 1999 och finansierar inte
basverksamheten fullt ut. Detta har påtalats i tidigare budgetar. Dock kan en del av
basverksamheten finansieras av statliga bidrag då en del av vår fasta personal arbetar med
sådana projekt och historiskt så kommer denna typ av bidrag varje år. Vi har också en del av
finansieringen från VästKoms egna kapital där det finns sparade medel från tidigare års
satsningar som inte blivit genomförda. Styrelsen bör dock fundera på en höjning av
medlemsavgiften för en kontinuerlig basfinansiering.
Kommunbidraget ”6-kronan” är finansiering som främst ska användas till
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, enligt tidigare beslut. Kommunbidraget
används även till resurser inom välfärd då dessa båda verksamheter går mer och mer i
varandra. FVM-arbetet är ett exempel på detta och inom den nära vården kommer vi att
behöva utveckla nya arbetssätt som förutsätter digitala stöd.
Kommunbidrag ”6-kronan”, extra satsning grundar sig i styrelsens beslut för 2019-2020. Det
är upparbetat kapital för tidigare års ”6-kronan” som kommer att användas till den digitala
satsningen ”Kommun-FVM”.
VästKoms andel av statliga bidrag avser projekt som VästKom leder eller medverkar i.

Kostnader 2020
Lokalkostnader avser de lokaler vi hyr av GR. Vi har utökat ytan något under 2019 för att
kunna erbjuda bra och ergonomiska arbetsplatser till fler av våra medarbetare. Vi fortsätter
att anpassa lokalerna 2020 så att vi får sex flex-platser med god ergonomi, ett eget
mötesrum och en öppen yta för spontana möten. Under 2019 är två kontorsplatser i
Uddevalla uppsagda, då de inte nyttjades. Administration avser allt utöver lokaler inklusive
vår web-plats som kommer att utvecklas 2020.
Avrop från kommunbidrag är dels kostnader för kommunalförbundens e-samordnartjänster
(enligt äldre beslut) och dels kostnader för det arbete som vi gör tillsammans med VGR
inom enheten GITS (Gemensam information- och tjänstesamordning).
Inhyrd personal, tjänsteköp är kostnader för personalresurser som vi köper av våra
medlemskommuner och VGR vid behov. År 2020 kommer det i huvudsak att avse jurist,
kvinnofridsatsning, kommunikatör för gemensam Vårdgivarweb, resurser för FVM inom
elevhälsa och teknik, resurser för utveckling av kunskapsstyrning.
Tillsvidarepersonal avser verkställande direktör, kommunikatör/administratör, chef för
digital verksamhetsutveckling, chef för välfärdsutveckling, tre strateger och en
processledare. Två av tjänsterna är vakanta.
Personal för projekt FVM avser två projektanställda för 2020. Projektledare och
informatikansvarig.
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BILAGA - SAMVERKANSARENOR
1.Gemensamma arenor med VGR
1.1.Politiska arenor
|

Beredning för Hållbar Utveckling (BHU)

Beredningen är tillsatt för att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och regionen i
gemensamma utvecklingsfrågor. Här ingår strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor,
kulturfrågor och miljöfrågor samt andra strategiska frågor rörande den regionala
utvecklingen, däribland transportinfrastrukturen. En utgångspunkt är regionstyrelsens
ansvar för att hela Västra Götaland utvecklas. Beredningen ska verka för en utveckling av
den regionala demokratin. Beredningen yttrar sig i frågor om användande av
regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel.
Beredningen är ett organ för informell samverkan med länets kommuner och dess
arbetsformer regleras inte i kommunallagen. Beredningen har därför ingen självständig
beslutanderätt. Uppgiften är bland annat att ta fram underlag för regionstyrelsens beslut i
strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling. Kommunerna representeras av
VästKoms styrelse och VGR representeras av regionstyrelsens ordförande och vice
ordförande samt ledamöter från presidierna i regionutvecklings-, kultur-, miljö- och
kollektivtrafiknämnden.

|

Det politiska Samrådsorganet (SRO)

Samrådsorganet är ett politiskt organ för att främja samverkan mellan kommunerna via
kommunalförbunden och VGR i hälso- och sjukvårdsfrågor samt frågor kopplade till
socialtjänsten. Kommunerna representeras av VästKoms styrelses arbetsutskott. Från och
med och med 2019 deltar även av fyra, av VästKoms styrelse, valda kommunala politiker
som verkar inom det aktuella området

|

Politisk beredningsgrupp för medicinteknik (MTP)

För samråd och samverkan om försörjningen av medicintekniska produkter finns en politisk
beredningsgrupp. Beredningsgruppen rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO
och har som uppdrag att främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det
medicintekniska området. Beredningsgruppen bevakar strategiska samverkansfrågor och
ger rekommendationer till utökade samarbetsformer och principiella förändringar gällande
regelverk för beskrivning. Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra
kommunalförbunden samt en representant från Göteborgs stad.
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1.2 Arenor för tjänstepersoner med VGR
|

Västgruppen

Västgruppen är en tjänstemannagrupp. Västgruppens roller är dels att vara tjänstemannaberedning för BHU och att vara ett forum för avstämning mellan kommunalförbund och
VGR av utvecklingsfrågor i allmänhet (ej Hälso- och sjukvård/socialtjänst). Från
kommunsidan ingår förbundsdirektörerna från de fyra kommunalförbunden, VästKoms VD
samt Business Region Göteborgs vice VD. Från VGR deltar regionutvecklingsdirektör, tillika
ordförande, kulturchef, miljöchef och enhetscheferna för FoU-utbildning, näringsliv samt
infrastruktur och kollektivtrafik. VGR tillhandahåller också administrativt stöd till gruppen.
|

Vårdsamverkan Västra Vårdsamverkan (VVG)

VVG är en samverkansform för de 49 kommunerna i Västra Götaland och VGR för
övergripande och länsgemensamma strategiska frågor inom området hälso- och sjukvård,
omsorg och socialtjänst. VVG hanterar frågor som de delregionala
vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen via
VästKom och VGR:s koncernledning hälso- och sjukvård definierar som länsövergripande
frågor. Beredning till VVG görs av VästKom och VGR som gemensamt sorterar vilka frågor
som ska hanteras av VVG. De ställningstagandena i VVG som förslås bli vägledande eller
rekommenderande för de 49 kommunerna och VGR, ska lyftas för hantering och
ställningstagande i Samrådsorganet, SRO.

2.Ledningsråd Medicintekniska Produkter
Ledningsrådets uppdrag är att säkerställa en organisation och ett arbetssätt som erbjuder
expertkompetens, regelverk, sortiment samt försörjning av medicintekniska produkter i
vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.
Ledningsrådet ska vara en rådgivande expertfunktion i medicintekniska frågor och ge och
följa upp uppdrag samt ge strategisk vägledning till ledningsrådets beredningsorganisation.
Ledningsrådets arbete ska bidra till att det är enkelt och tryggt att vara patient/brukare,
enkelt att stödja patienten/brukaren på ett patientsäkert sätt samt säkerställa en jämlik och
hälsoekonomisk användning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i
Västra Götaland. Ledningsrådet har 12 representanter och kommunsidans representanter
kommer från VästKom, kommunalförbunden och Göteborgs stad.

|

Ledningsråd Hälsa, Vård och omsorg

Ledningsrådet startade under 2019 och har som främsta uppdrag att förvalta och utveckla
arbetet med samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt
utvecklingen av arbetet med samordnad individuell plan, SIP, i Västra Götaland.
Ledningsrådet bereder frågor för politiska beslut, arbetar med att anpassa den regionala
rutinen och tillämpningen samt implementerar, samordnar, stödjer och följer upp den
regionala samt delregionala utvecklingen av nya arbetssätt och processer. Ledningsrådet
arbetar även med avvikelser i samverkan. I rådet deltar representanter från VästKom och
koncernkontoret VGR samt representanter från de sex olika vårdsamverkansområdena.
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|

Kunskapsstyrningsrådet (interimistiskt)

Arbetet med att etablera system för kunskapsstyrning på nationell och regional nivå, har
pågått intensivt sedan flera år tillbaka. För att komma igång snabbt med det gemensamma
arbetet i Västra Götaland är kunskapsrådet tillsatt under en interimistisk period på 18
månader med start i början av 2020. Under denna period kommer rådets arbetsformer att
prövas och vidareutvecklas. Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en struktur för
samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra
Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma
kunskapsstyrningen. I rådet deltar åtta representanter från kommunsidan.

|

Styrgrupp psykisk hälsa

Sedan oktober 2017 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland
(VGR) för perioden 2018-2020 och det finns förslag om förlängning 2021-2022.
För gemensam styrning och ledning av handlingsplanen finns en styrgrupp som utgör
samverkansyta inom området psykisk hälsa. Gruppen har ansvar för analys och uppföljning,
beredning och återrapportering nationellt till SKR och regionalt till VVG.
Till stöd för styrgruppen finns två processledare, en för VästKom och en för Västra
Götalandsregionen, vars uppdrag är att samordna arbetet med analys, handlingsplan och
länsgemensamma aktiviteter.

|

Styrgrupp IT i Väst (SITIV)

SITIV är en styrgrupp för frågor som handlar om samverkan om verksamhetsutveckling med
stöd av digitala lösningar. Styrgruppen arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen
och de 49 kommunerna. Styrgruppen ska verka för en välfungerande
verksamhetsutveckling med stöd av IT mellan Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland och vara styrande för den gemensamma
förvaltningsfunktionen GITS.

|

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Inom FVM finns ett flera samverkansgrupper på såväl strategisk som taktisk/operativ nivå.
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3.Samverkansarenor inom det kommunala området
För att samordna oss på den kommunala sidan och att bereda frågorna till VästKoms
styrelse och gemensamma samverkansarenor finns ett antal arenor på tjänstepersonsnivå.

|

VästKoms Ledningsråd

Ledningsrådet består av de fyra förbundsdirektörerna samt VästKoms direktör. Uppdraget
för rådet är att prioritera vilka strategiska frågor som ska hanteras inom VästKom och att
stödja VästKoms direktör i ledning och styrning av organisationens verksamhet och projekt.
Rådet bereder frågor inför Västgruppen och VästKoms arbetsutskott för vidare beredning
inför VästKoms styrelse och BHU samt behandlar gemensamma samverkansfrågor mellan
kommunalförbunden å ena sidan och mellan kommunerna /kommunalförbunden och VGR å
den andra.

|

Beredningsgrupp VGK (Västra Götalands Kommuner)

Beredningsgrupp VGK består av representanter från VästKom samt representanter från de
fyra kommunalförbunden med expertis och ansvar inom socialtjänst- och/eller hälso- och
sjukvårdsområdet. Västra Götalands fyra kommunalförbund kan vardera deltaga med två
fasta representanter alternativt en fast representant samt en fast ersättare. Göteborgs Stad
kan delta med en fast representant. VästKom innehar ordförandeskapet. Gruppen träffas
under en heldag per månad samt under två planeringsdagar per år.
Gruppen bereder frågor till VästKoms Ledningsråd (går igenom frågor inför VVG).

|

Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT)

Gruppen består av representanter från VästKom, kommunalförbunden och kommunerna
och behandlar och prioriterar frågor inom digital verksamhetsutveckling. Är beredande till
den gemensamma gruppen med VGR, SITIV. Under 2020 kommer SSVIT eller delar av den
att vara styrgrupp för arbetet med kommun-FVM.

|

eSamordnargruppen

eSamordnargruppen består av representanter från VästKom samt representanter från de
fyra kommunalförbunden med fokus på kommunernas digitaliseringsfrågor, såväl inom
eHälsa som kommunernas uppdrag i stort.
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4.Gemensamma arenor med nationella aktörer
Politiker från VästKom och kommunalförbunden finns representerade inom olika
beredningar på SKR och tjänstepersoner i olika nätverk. Här kan VästKom och förbunden
driva frågor och påverka.

|

Inera beredningsgrupp

VästKom deltar för Västra Götalands och Hallands kommuners räkning i styrningen av Inera
via Ineras beredningsgrupp

|

Inera programråd

VästKom deltar för Västra Götalands kommunernas räkning i styrningen av Inera via Ineras
programråd.
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