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Diarienr Aklbilaça

Politiskasamverkansgrupperi regionenfrån 2617

vid lanclstingsstyrelsenssammanträde26oktoberkommeruppdrag,antal ledamöter
samtarbetsformerfastställasför detre politiskasamverkansgruppersombildasvid
årsskiftet.Förslagetbifogas.

Samverkansgruppernabestårav 14ledamöteroch14personligaersättarevardera.
Varjekommun utseren ledamotoch enpersonligersättare.Landstinget/regionen
utser tre ledamöter och tre personliga ersättare.

Oppositionengeslnölligltet att utseytterligareenledamot.Dennautsesav
kommunernaefter förhandlingarmellanpartiernautifrånvalresultateti
ienclstingetfregionen.Ledandeoppositionspantiansvararför att fdrhancliingen
genrJI11':"w':'n'-s.

Vänligen'meddelaundertecknadsåsnarkni :gtsetter ieclamotoch personliga
ersättare,iaehöxres'ävenltontaktuppgiâtes*för desomLitseizts.
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Depolitiskasamverkensgruppernai regionenfrån 2017
Förslagtill uppdragsbeskrivning,antal ledamöterocharbetsformer

Förslagtill beslut
Landstingsstyrelsenfastställeruppdragetför de politiskasamverkansgruppema
äldre,barn/ungaochkultur/ idrott för perioden2017-2018,antaletledamöter samt
arbetsformeri enlighetmedstvrgruppensförslag.

överenskommelsen om samverkan mellan region och kmmunerna anger
ramarna
l överenskommelsenom samverkansomträffatsmellankommunernaoch
landstingetbeskrivsdepolitiskasamverkansgruppernapåföljandesätt.

Tlllsättandeav politiska somverkansgrrupper
Denstrategiskaregionalaberedningenkantillsättaochavslutafasta eller tilmâiliiga
politiskasamverkansgrupperkringolika verksamhetsomrdden/frågeställningar.

Uppdrag,sammansättningochformernaför depolitiskasamverkansgrupperna
beslutasav denstrategiskaregionalaberedningenisambandmedtillsättairdeav
grupperna.

inför starten av denstrategiskaregionalaberedningenår2017 inrättar
landstingsstyrelsenpåprov tre politiskasomverkansgrupperunderperioden2D17~
2018.Gruppernaskahofäüancieuppdrag

a Engrupp som.skahanteragränsöverskridandefrågor somrör äldre
inom områdethälsa,vro' ochomsorg.

w Engruppsomskahanteragränsöverskridandefrågor somrör
horn/unga inomomradetsocialtjänst,skolaochvård.

o Engruppsomskahanteraregionalalrulturfrågor:

Samverkansgruppernasuppdrogsbeskrivningochantaletledamöterska,efterförslag
från styrgruppenför regionbildningen,fastställasavlandstingsstyrelsensenost i
november 2016.

Styrgruppenlämnarförslaget
Tjänstemännenharpåstvrgruppensuppdraglämnatförslagpådepolitiska
samverkansgruppernasuppdragsbeskrivningochantalledamöteri dessa.Förslaget
har diskuterats i styrgruppen och därefter i en workshop den 30 augusti med politiker
från kommunerna och landstinget. Utifrån synpunkter vid workshopen har
styrgruppenenatsom nedanståendeförslag.Stvrgruppensförslaginnebärenändring
i förhållandetill överenskommelsensåtillvidaatt samverkansgruppensomska
hanteraregionalakulturfrågor harkompletteratsmedidrottsfrågor.
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Uppdragsbeskrivning för de poiitiska samverkansgrupperna under äran

20112013
üppdragsheskrivningför Samverkansgruppenäidre
Gruppenskahanteragränsöverskridandefrågorson:rör äldreinomomrâu'et hälsa,
vårdochomsorg.

Samverkansgruppenhartvå huvuduppgifter
e identifiera och prioritera gränsöverskridande samverkansuppgifter och lämna

synpunkterpåförslagtili överenskommelsenriktlinjer/rutinerochprojekt som
utarbetas av tjänstemännen.

i Varaen arenaför lärandeocherfarenhetsutbyte.

Samverkansgruppenskaarbetamedgränsöverskridandeäldrefrågordärdet finnsett
gemensamt intresse och behov av samverkan mellan kommunerna och regionen.

Samverkansgruppenskaprioriteraarbetet meddefrågorsomansesgestörst nytta
utifrånett invånan,brukar»ochpatientperspektiv.
Samvarkansgruppen ska upprätta en verksamhetsplan för perioden 2017-2018 med

mätbaramålsomskaföljasuppårligenoch i godtid inför 2019,dånvtt beslut om
politiskasamverkansgrupperskatas. Iviåtenskasättasför Västmanlandoch i
tillämpligadelaröverensstämmamedmåleni denregionalautvecklingsplanen.
Målenskaävenvarai linjemed nationellamål inomäldreområdet.i
verksamhetsplanenskaangesåtgärderochaktivitetersombehövergenomförasför
att uppnåmåien.Preciseringav åtgärderochaktiviteterskeri landstinget/regionens
ochkommunernasverksamhetsplaner.

Samverkansgruppensledamöterskaförbereda,diskuteraochinformeraom aktuella

samverkansfrågor i sin hemmaorganisation. Kommunikationen ska ske med övriga

partier, andra politiska organ, kommun- och regionstvreiseoch "tjänstemännen,

Gruppensledamöterskaverka'Föratt de operativaåtgärdersombehövsi dagligdrift
genomförspålokalnivåoch lämnasvnpunkterpåde övergripandeochstrategiska
frågorna som kräver särskilda överenskommelser. Gruppens ledamöter ska medverka

till att genomföradeåtgärdersombehövsutifråndebeslut/stäliningstagandensom
tas i denstrategiskaregionalaberedningen.

Uppdragsbeskrivning för Samverkansgruppen barnfunga

Gruppenskahanteragränsöverskridandefrågorsomrörbarn/ungainomområdet
socialtjänst, skola, hälsa och vård.

Samverkansgruppenhartvå huvuduppglfter

w identifieraochprioriteragränsöverskridandesamverkansuppgifterochlämna
synpunkterpåförslagtill överenskommelser,riktlinjer/rutinerochprojektsom
utarbetasavtjänstemännen.

0 Varaenarenaför lärandeocherfarenhetsutbyte.

Samverkansgruppenskaarbetamedgränsöverskridandefrågorkringbarn/'ungadär
det finnsett gemensamtintresseochbehovavsamverkanmellankommunernaoch
regionen.Samverkansgruppenskaprioriteraarbetemeddefrågorsomansesge
störst nytta utifrån ett invånar-,brukar-ochpatientperspelttiv.Samverkansgruppens
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prioriteringav uppgifterskahamaterialetLivochhälsaUngivästrnanlandsom en
utgångspunkt.Folkhälsoperspektivetskafinnasmedl samverkansgtuppensarbete.
Samverkansgruppenskaupprättaenverksamhetsplanför perioden2017-2018,där
mätbaramålskaföljasuppårligenochi god tid inför2019,dånytt beslutom
politiskasamverkansgrupperskatas.Målenska.sättasför Västmanlandoch i
tillämpligadelaröverensstämmamedmåleniden regionalautvecklingsplanen.
Målen ska även vara l linje med nationella mål inom omrâdet barn/unga. I
verksamhetsplanenskaangesåtgärderoch aktivitetersombehövergenomförasför
attuppnåmålen.Preciseringavåtgärderochaktiviteterskeri landstinget/regionens
ochkommunernasverksamhetsplaner.

Samverkansgruppensledamöterskaförbereda,diskuteraoch informeraom aktuella
samverkansfrågori sinhemmaorganisation.Kommunikationenskaskemed övriga
partier,andrapolitiskaorgan,kommun-och regionstvreiseochtjänstemännen.
Gruppensledamöterskaverkaför att deoperativaåtgärdersombehövsi dagligdrift
genomförspå lokalnivåoch lämnasynpunkterpådeövergripandeochstrategiska
frågornasomkräversärskildaöverenskommelser.Gruppensledamöterskamedverka
till att genomföradeåtgärdersombehövsutifrån debesIut/ställningstagandensom
tas iden strategiskaregionalaberedningen.

Uppdragsheskrivningför Samverkansgruppenltulturfidrott
l överenskommelsenär dennagruppbenämndkultur.Styrgruppenföreslårdockatt
namnetändrastill kulturiidrott ochatt uppdragetdärigenomblir bredare:ned
hänvisning till bland annat samverkan med länsidrottsorganisationerna.

Gruppenskahanteraregionalagränsöverskridandefrågorsomrör kultur och idrott.

samverka nsgruppen har tvâ huvudu ppgifter
u Identifieraochprioriteragränsöverskridandesamverkansuppgifteroch lämna

synpunkterpåförslagtill överenskommelser,riktiinjer/rutinerochprojekt som
utarbetasavtjänstemännen.

a Varaen arenaför lärandeocherfarenhetsutbyte.

Samverkansgruppensarbeteskautgåfrån områdenakultur och idrott. Gruppenska
hanteragränsöverskridandefrågor inomldrottsområdet.inom kulturområdetutgår
arbetet från denetableradekultursamverkansmodellenochdet skautarbetasen nv
regionalkulturplansomskagällafrån2019.

Samverkansgruppen ska i övrigt prioritera arbete med de frågor som ansesge störst
nytta utifrån ett invånan,brukar-ochpatientperspektiv.
samverkansgruppenskaupprätta enverksamhetsplanför perioden2017-2018,där
mätbaramålskaföljas uppårligenoch igod tid inför 2019,dånytt beslutom
politiskasamverkansgrupperskatas. Målenskasättasför västmanlandochl
tillämpliga delar överensstämma med målen i den regionala utvecklingsplanen.
Målenskaävenvaral linjemednationellamålinomkultur- ochidrottsområdet.l
verksamhetsplanenskaangesåtgärderoch aktivitetersombehövergenomförasför
att nåmålen.Preciseringavåtgärderochakthriteterskeri landstinget/regionensoch
kommunernasverksamhetsplaner.
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Samverkansgruppensledamöterskaförbereda,diskuteraochinformeraom aktuella
samverkansfrågori sinhemmaorganisation.Kommunikationenskaskemed övriga
partier, andra politiska organ, kommun- och regionstvrelse och tjänstemännen.

Gruppensledamöterskaverkaför att de operativaåtgärdersombehövsi dagligdrift
genomförspålokalnivåochlämnasynpunkterpådeövergripandeochstrategiska
frågornasomkräversärskildaöverenskommelser.Gruppensledamöterskamedverka
till att genomföra de åtgärder som behövs utifrån de beslut/ställningstaganden som

tas i den strategiska regionala beredningen.

Antal ledamöteri samverkansgrupperna
samverkansgruppernabestårav14 ledamöteroch14personligaersättarevardera.
Varje kommun utser en ledamot och regionen utser 3 ledamöter. Oppositionen ges

möjlighetatt utseytterligareen ledamot.Dennaledamotutsesav kommunernaefter
förhandlingarmellanpartiernautifrån valresultati landstinget/regionen.Ledande

oppositionspartiansvararför att dennaförhandlinggenomförs.

Kommunernaochlandstingetutserpersonligersättareför ledamotsomutsettstill

samverkansgruppema.Depersonligaersättarnadeltardåordinarieledamotär
förhindrad.

Samverkansgruppernaharmöjlighetatt adiungerapersonertill samverkansgruppens

mötedåensärskildfrågadiskuteras.

Regionenutserordförandeochkommunernautserviceordförandei
samverkansgrupperna.

Arbetsformer
Antaletmötenochövrigaarbetsformerbeslutasavrespektivesamverkansgrupp.

Ordförandeansvararför att somregelkallasamverkansgruppensledamöteren vecka
före mötet.

Ledamot anmäler förhinder till ansvarig tjänsteman.

Minnesanteckningar skrivs vid samverkansgruppernas möten.

Enligtuppdrag

Denise Norström
Ordförandei styrgruppen


