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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-29

§ 109

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning
KSN-2019-1756
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård enligt ärendets bilaga, samt
att godkänna avveckling av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård hade ett vällovligt syfte nämligen att stärka kunskapsstyrningen inom den kommunala
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Inom landsting/region har man haft en betydligt starkare
tradition av kunskapsstyrning, inte minst i Uppsala där Akademiska sjukhuset har legat i framkant när
det gäller samverkan mellan landsting/region och universitet. Rätt skött hade den gemensamma
nämnden kunnat bidra till att vidareföra regionförbundets FoU-verksamhet till att bli ett utvecklande
och framåtsyftande arbete.
Tyvärr förmådde inte Region Uppsalas organisation att härbärgera och utveckla verksamheten på ett
sätt som utvecklade samarbetet med kommunerna. I stället för att se nämnden som en möjlighet sågs
det som ett hot att kommunernas socialchefer skulle ha ett inflytande över FoU-medlens användning.
Vi får nu hoppas att den nya modellen bättre kan härbärgera den gemensamma kunskapsstyrningen i
kommuner och region, inte minst med tanke på det ärende vi också har på dagens sammanträde att
anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänsten. Sveriges
socialtjänst behöver bättre, evidensbaserade metoder och arbetssätt för att säkerställa kvalitet,
rättssäkerhet och kunskap, och där har också Region Uppsala en viktig roll. Vi hoppas att HSVO nu
kan utveckla denna roll.
Sammanfattning
Sedan 2017 samarbetar Region Uppsala och länets kommuner i en gemensam nämnd för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Regionalt forum, ett politiskt sammansatt organ där Region
Uppsala och länets kommuner samverkar kring regionala utvecklingsfrågor, har föreslagit att
samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor istället ska hanteras inom
samverkansstrukturen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg), där samma parter samverkar politiskt och
på tjänstemannanivå.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019.
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 166.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-21

§ 166

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning
KSN-2019-1756
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård enligt ärendets bilaga, samt
att godkänna avveckling av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning.
Sammanfattning
Sedan 2017 samarbetar Region Uppsala och länets kommuner i en gemensam nämnd för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Regionalt forum, ett politiskt sammansatt organ där Region
Uppsala och länets kommuner samverkar kring regionala utvecklingsfrågor, har föreslagit att
samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor istället ska hanteras inom
samverkansstrukturen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg), där samma parter samverkar politiskt och
på tjänstemannanivå.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019.
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Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och avveckling av gemensam nämnd för
kunskapsstyrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård enligt ärendets bilaga, samt
att godkänna avveckling av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning.
Ärendet
Sedan 2017 samarbetar Region Uppsala och länets kommuner i en gemensam nämnd för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Regionalt forum, ett politiskt sammansatt organ där
Region Uppsala och länets kommuner samverkar kring regionala utvecklingsfrågor, har
föreslagit att samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor istället ska hanteras
inom samverkansstrukturen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg), där samma parter
samverkar politiskt och på tjänstemannanivå.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Förslaget till nytt samverkansavtal har beretts i en arbetsgrupp med representanter från
kommunerna, Region Uppsala och tjänstemannaledningen inom HSVO. Avtalet har godkänts
av Regionalt forum.
Föredragning
I samband med bildandet av Region Uppsala beslutade landstingsfullmäktige att inrätta en
gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
tillsammans med länets kommuner. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och
använda bästa möjliga kunskap inom en verksamhet. Under hösten 2016 antog parterna
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden. Kommunfullmäktige i
Uppsala fattade beslut i ärendet i december 2016.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Nämnden inrättades den 1 januari 2017 och har ansvar för den verksamhet som ingick i
dåvarande regionförbundets enhet för Välfärd och FoU-stöd samt för delar av landstingets
FoU-verksamhet. Nämndens ansvar omfattar bland annat stöd till parternas utveckling och
implementering av forsknings- och kunskapsbaserad verksamhet på området och ska vara
en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning.
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Utvärderingen gav
rekommendationen att samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor istället ska
hanteras i samverkansstrukturen HSVO. De ärenden som HSVO och kunskapsnämnden
behandlat har överlappat varandra och nämnden har haft ett svagt mandat då huvudmännen
för verksamheterna finns i kommunerna. Nämnden inrättades delvis som ett svar på tidigare
bristande samverkansstrukturer mellan kommunerna och regionen på området. Dessa har
under de senaste åren förbättrats. Inom HSVO samråd och Regionalt Forum finns numera en
politisk representation och tjänstemannaledningen HSVO ger en nära koppling till
kommunernas verksamhet. Genom att arbeta med kunskapsstyrningen inom HSVO kan länets
aktörer koppla kunskapsstyrning med verksamhetsfrågor på ett sätt som är unikt sett gentemot
övriga landet och bedöms ha goda förutsättningar att ge resultat.
Den 1 februari 2019 föreslog ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal
mellan Region Uppsala och länets kommuner kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal där HSVO
ges avsvaret för att hantera gemensamma kunskapsstyrningsfrågor på området. Förslaget till
nytt samverkansavtal i bilaga godkändes av Regionalt forum den 3 maj med förutsättningen
att beslut om avtalet ska fattas i parternas respektive fullmäktige.
Som en följd av det nya samverkansavtalet och det nya ansvar som ges HSVO föreslås den
gemensamma nämnden för kunskapsstyrning avvecklas.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten inom det nya samverkansavtalet finansieras på samma sätt som den tidigare
nämnden för kunskapsstyrning. Ärendet har inte någon ekonomisk konsekvens i förhållande
till tidigare beslut.
Budget för verksamheten uppgår till 11,7 mnkr år 2019. Kostnaderna fördelas lika mellan
Region Uppsala (50 procent) och länets kommuner (50 procent). Kommunerna finansierar sin
del utifrån befolkningsstorlek. Uppsala kommuns del av finansieringen uppgår till cirka 3,5
miljoner kronor 2019 som belastar kommunstyrelsen.
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Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård
1 Avtalsparter
Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun,
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

2 Syfte
Avtalets syfte är att fastställa uppdrag, organisation, styrning och finansiering för samverkan kring
kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).

3 Uppdrag
FoU-S ska verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för
brukare/patient/invånare genom att:





erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,

omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling,
arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte,
verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom
samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

4 Organisation och styrning
Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation. Styrningen av
verksamheten sker via det politiskt tillsatta samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO)
samt tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO), med representation från
både Region Uppsala och kommunerna.
Samråd HSVO har till uppgift att:
 utifrån uppdraget fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S,
 vårda samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen,
 föreslå eventuella avtalsförändringar, samt
 vara ett forum för diskussion och samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.
TML HSVO har till uppgift att:






fastställa årlig verksamhetsplan för FoU-S,
ansvara för att uppföljning av verksamhetsplan och återrapportering av verksamhetens resultat
till Samråd HSVO sker årligen,
uppmärksamma behov av verksamhetsutveckling,
ta ställning till behov av verksamhetsanpassning vid eventuella förändringar som påverkar
förutsättningarna i avtal eller budget, samt
vid behov lyfta frågor för förankring och diskussion till Samråd HSVO.

5 Finansiering
Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta
inom detta avtal.
Budgeten uppgår till 11,7 mnkr år 2019 (uppräkning sker årligen enligt LPIK). Finansieringsmodellen
bygger på att kostnader fördelas lika mellan Region Uppsala (50 %) och länets kommuner (50 %).

Kommunerna finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek per den 30 juni året före aktuellt budgetår.
Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun
deras andel av kostnaderna. Parterna har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen.
Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.
Externa projektanslag kan föras över mellan åren enligt anslagsgivarens regler. Användningen av dessa
prioriteras i enlighet med verksamhetsplanen som TML HSVO fastställer. Projektmedel kan användas till
aktiviteter som inte omfattar alla avtalsparter förutsatt att aktiviteten uppfyller avtalets intentioner i
övrigt.

6 Avtalsperiod
Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-07-01 och tills vidare.
Vill någon av de samverkande parterna frånträda avtalet ska skriftligt meddelande om detta tillsändas
övriga parter. Uppsägningstiden är ett (1) år. För avtalets upphörande i sin helhet krävs likalydande
beslut i respektive fullmäktigen.
Vid upphörande av verksamheten i sin helhet, eller om någon part vill frånträda avtalet, ska särskilda
förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska
regleringen mellan parterna.

7 Avtalsvillkor
Detta avtal gäller under förutsättning att fullmäktige hos alla parter har godkänt avtalet.
Vid väsentligt förändrade förutsättningar ska var och en av parterna ha rätt att skriftligen begära
omförhandling av avtalet.

8 Tvist
Tvist angående tolkning av avtalet ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Eventuellt
kvarstående tvist ska avgöras av allmän domstol.

9 Undertecknande
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.
Uppsala den

Uppsala den

För Region Uppsala

För Uppsala kommun
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