KOMMUN

Kommunstyrelsen

Samverkansberedning mellan Falu kommun och landstinget
I de diskussioner som varit i samverkansberedningen mellan kommunen och landstinget under
hösten har det framkommit behov av att tydliggöra samverkansberedningens roll och uppdrag.
Nar det galler samverkansberedningens uppgifter ar man enig om att inte föreslå att den ersätts av en
gemensam nämnd vilket kommunallagen ger möjlighet till och att samverkansberedningen därför
inte skall vara ett beslutsforum i kommunallagens bemärkelse.
Däremot skall beredningen kunna ge gemensamma inriktningsbeslut och ge utredningsuppdrag i
gemensamma frågor. Om inriktningsbesluten skulle behöva förankras politiskt ar detta upp till
samverkansberedningens ledamöter att lyfta politiskt i respektive organisation..
Man ar aven i beredningen enig om att arbetet bör formaliseras på ett tydligare satt an som hittills
f2!!& ~xmier~UEShere~Tlingrn
f&-es!ar &rfGr &t Verr&ingeEs &-ezdp,??fc~sattr,irigs~Jis
ir,de!us
i två divisioner nämligen
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Narsjukvård och lanssjukvård
Psykiatri
Habilitering
Barn- och ungdoms och vuxenpsykiatri
Skola
IF0
Folkhälsa

Dessa två divisioner träffas på tjänstemannanivå och hanterar gemensamma frågor mellan
landstinget och kommunen. Om frågeställningarna kräver politiska Överväganden lyfter den
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ansvarige samordnaren för varje division upp frågorna till samverkansberedningen.
Det är också viktigt att få en tyngd och kontinuitet i beredningen. I dagens läge växlar
ordförandeskapet beroende på var sammanträdet hålls. Detta är inte tillfredsställande utan
ordförandeskapet bör vara detsamma under längre perioder, förslagsvis under en tvåårsperiod.
Följande sammansättning av samverkansberedningen föreslås
KSA:s ordförande
socialnämndens ordförande
Skolstyrelsens ordförande
En representant från oppositionen i Falu kommun
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämndens förste vice ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämndens andra vice ordförande

Beredningen föreslås även ha en administrativ resurs (sekreterare) knuten till sig. Sekreteraren skall
samordna de frågor som skall upp i beredningen. Sekreteraren bör tas ur samma organisation som
ordföranden. Det föreslås även att det finns en fast tjänstemannaresurs från båda parter i
samverkansberedningen. För Falu kommuns sida skall socialchefen utgöra den resursen.
Den förändrade arbetsmodellen föreslås träda ikraft 2004-0 1-01.

Förslag till beslut
På uppdrag av samverkansberedningen föreslår jag kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagen arbetsmodell för samverkansberedningen mellan kommunen och
landstinget
att utse de kommunala ledamöterna i samverkansberedningen, samt
att utse KSA:s ordförande som ordförande i samverkansberedningen för 2004 och 2005
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