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Sammanfattning
I reglementena anges att en utförarstyrelse kan göra ändringar av utbudspunkter i samråd med
berörd hälso- och sjukvårdsnämnd. Samråd ska också hållas vid andra typer av väsentliga
förändringar av verksamhetens innehåll och inriktning som regleras i överenskommelser
och som inte beslutats på annat sätt, exempelvis genom beslut i regionfullmäktige eller
regionstyrelsen. Riktlinje – samråd mellan nämnder och styrelser har tagits fram mot
bakgrund av att det saknats en tydlig process i Västra Götalandsregionen för när och hur
samråd ska hållas mellan nämnder och styrelser. Riktlinjen kompletterar reglementena för
nämnder och styrelser samt policy för styrning och riktlinjen - vägledning för nämnders
och styrelsers arbete.

Riktlinjen gäller för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen.

Samråd mellan nämnder och styrelser
Följande principer gäller för samråd mellan nämnder och styrelser i Västra
Götalandsregionen:
1. Om det föreligger skäl för samråd eller om någon part så önskar ska samråd
hållas.
Om en nämnd eller styrelse planerar förändringar av utbudspunkter eller andra
väsentliga förändringar av verksamhetens innehåll och inriktning som regleras av i
överenskommelse och som inte beslutats på annat sätt, exempelvis genom beslut i
regionfullmäktige eller regionstyrelsen, har nämnden/styrelsen en skyldighet at
informera den andra parten så snart som möjligt och initiera ett samråd. Mindre
förändringar såsom byte av lokaler inom närområdet omfattas inte av
samrådsskyldigheten.
Om nämnd eller styrelse önskar samråda om eventuella förändringar så kan den
andra parten inte motsätta sig att delta i samrådet.
Samråd sker mellan hela nämnderna/styrelserna om man inte fattat särskilt beslut
om att nämnden/styrelsen vi samråd företräds av någon eller några i nämnden,
exempelvis ordföranden eller presidiet.
2. Samråd ska ske skyndsamt.
Samrådet ska ske så snart som möjligt med hänsyn taget till praktiska
omständigheter såsom kallelse, tid att ta del av eventuella handlingar och liknande.
För att samråd skall hanteras på ett sätt som gör att beställarnämnden ur ett
befolkningsperspektiv kan ta sitt fulla ansvar som beställare, krävs att en
utförarstyrelse, så snart en väsentlig förändring av vårdutbud planeras, för en dialog
med berörd beställarnämnd så att förberedelsearbete kan påbörjas. Det formella
samrådet ska därefter ske mellan utförarstyrelse och berörd/a beställarnämnd/er.
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3. Samråd mellan utförarstyrelse och berörd beställarnämnd ska vara protokollförda
och tydligt ange om enighet eller oenighet föreligger.

Protokollet från samrådet ska anmälas till deltagande nämnder och styrelser.
Protokollet ska ange vilket eller vilka ärenden som behandlats och de slutsatser som
framkommit av samrådet, exempelvis olika parters inställning i de sakfrågor som
behandlats.
4. Om oenighet föreligger efter samrådet ska ärendet lyftas till regionstyrelsen.
I reglementena anges att om oenighet uppstår, eller om förändringen är av principiell
betydelse eller innebär en väsentlig förändring av verksamhetens innehåll eller
lokalisering, ska frågan hänskjutas till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har enligt sitt
reglemente ett övergripande samordningsansvar. I detta ligger att ha en medlarroll
och avgöra tvister mellan olika nämnder eller styrelser. I de fall överenskommelse
mellan beställarnämnd och företrädare för en utförarorganisation inte uppnås, har
regionstyrelsen att fatta beslut om exempelvis vårdutbud, ersättning och prestationer.
Mindre förändringar i vårdutbud och utbudspunkter måste ske löpande, antingen
ensidigt av utföraren eller gemensamt mellan beställare och utförare för att anpassa
organisationen efter de tillgängliga resurser och andra förutsättningar som på bästa
sätt möter invånarnas vårdbehov. Möjligheten att hänskjuta frågor till
regionstyrelsen bör betraktas som en sista utväg, när andra möjliga vägar att komma
överens har prövats och frågan är av en sådan art att den har en väsentlig betydelse
för nämnden eller styrelsens möjligheter att uppnå fullmäktiges mål.
5. Innan regionstyrelsen fattat beslut gäller den ursprungliga överenskommelsen.
Den part som så önskar kan väcka frågan hos regionstyrelsen. Innebörden i detta är
att det krävs ett aktivt beslut hos nämnd eller styrelse för att hänskjuta frågan till
regionstyrelsen. Det ligger således i nämndens eller styrelsens ansvar att värdera
om frågan är av en sådan art att en bör lyftas till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen behandlar ärendet med utgångspunkt i fullmäktiges budget och
inriktningsbeslut och med målet om en verksamhet och ekonomi i balans. Fram till
dess att regionstyrelsen fattat beslut gäller den ursprungliga överenskommelsen.

