
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-20 
Dnr KS 2015/0343 

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns 
landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden 2015-10-01 - 2019-09-30 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har haft ett samverkansavtal i syfte att tillgodose invånarnas behov av 
samordnade insatser med landstinget under flera år. Avtalet har nu reviderats i och med ny 
mandatperiod. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Teckna samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr, för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30 i syfte att tillgodose invånarnas 
behov av samordnade insatser. 

Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlätande "Österåkers kommun har haft ett samverkansavtal 
med landstinget under flera år. Avtalet har nu reviderats i och med ny mandatperiod. Den politiska 
samverkan föreslås ske mellan representanter från Sjukvårdsutskott Norr och Socialnämndens och 
Vård- omsorgsnämndens presidier.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-29, § 8:11. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2015-09-29, § 8:11. 

Bakgrund 

|/nyv )lof Friman 
Kc/mmundirektör 

/ l;ipic 
/ Kansli/hef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-29 

VON §8:11 Dnr. VON 2015-0054-106 

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns 
landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr 

Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Teckna samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har haft ett samverkansavtal med landstinget under flera år. Avtalet har 
nu reviderats i och med ny mandatperiod. Den politiska samverkan föreslås ske mellan 
representanter från Sjukvårdsutskott Norr och Socialnämndens och Vård- och 
omsorgsnämndens presidier. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-09-16. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att teckna samverkansavtal mellan 
Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr för perioden 
2015-10-01 -2019-09-30. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2015-09-16 
Dnr VON 2015/0054 

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns 
landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Teckna samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har haft ett samverkansavtal med landstinget under flera år. Avtalet har nu 
reviderats i och med ny mandatperiod. Den politiska samverkan föreslås ske mellan representanter 
från Sjukvårdsutskott Norr och Vård- och omsorgsnämndens och Socialnämndens presidier. 

Bilagor 
1. Samverkansavtal 

Anne Simmasgård 
Socialchef 
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Stockholms läns landsting 
Sjukvårdsstyrelse Norr 

SAMVERKANSAVTAL 

2015-10-01-2019-09-30 

Österåkers kommun 

Sid 1 (2) 

Mellan Stockholms läns landsting (SLL), genom Sjukvårdsstyrelse Norr, 
och Österåkers kommun har slutits följande 

SAMVERKANSAVTAL 

§ 1 Avtalsförutsättningar 
Österåkers kommun och SLL styrs av olika lagstiftningar, men har i 
vissa frågor näraliggande ansvar för att tillgodose invånarnas behov av 
samordnade insatser från de båda huvudmännen. Detta avtal är ett ut
tryck för parternas ambition att samverka för invånarnas bästa. 

§ 2 Avtalsperiod med mera 
Avtalet gäller för tiden 2015-10-01-2019-09-30 med en ömsesidig upp
sägningstid om tre (3) månader. 

Omförhandling av avtalet ska ske om part så begär. 

§ 3 Avtalets syfte 
Avtalet syftar till att 
• parterna ska ha kännedom om varandras verksamhet inom de sam

verkansområden som avtalet reglerar 
insatser från parterna ska ges med insikt om insatsemas del i helhet
en och med den enskildes särskilda behov i centrum 
tydliggöra ansvarsgränser mellan parterna 

• parterna, i de fall man sluter avtal med externa producenter rörande 
verksamheter inom samverkansområdena, formulerar krav på sam
verkan inom dessa områden. 

§ 4 Samverkansområden 
De samverkansområden som omfattas av avtalet är äldre, personer med 
psykiskt funktionshinder, LSS, beroendefrågor, barn- och ungdomar 
med behov av särskilt stöd, hälsofrämjande och förebyggande insatser 
samt personer med behov av rehabilitering och habilitering. 



Stockholms läns landsting 
Sjukvårdsstyrelse Norr 

SAMVERKANSAVTAL 

2015-10-01-2019-09-30 

Österåkers kommun 

Sid 2 (2) 

§ 5 Samverkansorganisation 
Österåkers kommun representeras av presidierna från Socialnämnden 
och Vård- och omsorgsnämnden. SLL representeras av Sjukvårdsutskot
tet Norr och för uppgiften utsedda ledamöter av Sjukvårdsstyrelsen 
Norr. Dessutom ingår tjänstemän från båda parter. Vid behov kan andra 
politiker och tjänstemän adjungeras. 

§ 6 Samverkansformer 
Sammanträden hålls normalt två gånger per år och förbereds av tjänste
män. Ansvaret för sammanträdenas genomförande (ordförandeskap, in
bjudan och minnesanteckningar) alternerar mellan parterna. 
Samverkansforumet kan föreslå behov av resurser, men beslut i dessa 
frågor fattas i respektive berörd nämnd eller styrelse. 
Avtalet och samverkansformerna ska värderas av partema i det gemen
samma samverkansforumet senast vid utgången av avtalsperioden. 

§ 7 Kontaktpersoner 
För SLL, Sjukvårdsstyrelse Norr: 
För Österåkers kommun: Anne Simmasgård socialchef 

Avtalet har upprättats i två (2) li 
tagit var sitt. 
Stockholm 2015-
Stockholms läns landsting 
Sjukvårdsstyrelse Norr 

lande exemplar av vilka parterna 

Åkersberga 2015-
Österåkers kommun 
Kommunstyrelsen 

Hans Andersson 
Ordförande 

Michaela Fletcher 
Ordförande 


