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Uppdragsbeskrivning 2016
Uppdragsgivare
Strategisk nivå i regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.

Uppdragstagare
Den taktiska nivån i regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.

Inledning och bakgrund
Region Halland och samtliga kommuner har ställt sig bakom att regional samverkan ska organiseras och bedrivas i
enlighet med de principer för ledning, styrning och uppföljning som redovisas i den regionala stödstrukturen för
socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.
Arbetet ska delas in i strategisk- och taktisk nivå fördelat mellan sex programområden:
 Äldre
 Funktionsnedsatta
 Psykiatri
 Missbruk och beroende
 Barn, unga och familj
 eHälsa.
Respektive programområde organiseras genom en taktisk grupp med representation från samtliga kommuner och
Region Halland.
Den strategiska nivån ska beskriva och följa upp det regionala samarbetet samt tillse att varje programområde ges
tydliga direktiv och ändamålsenliga förutsättningar och resurser.
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Uppdrag
Uppdragen från strategisk nivå initieras från nationell, regional och lokal nivå genom aktuella uppdrag, projekt och
delprocesser. Uppdragsbeskrivning till taktisk nivå revideras årligen.
Den taktiska gruppen inom angivet programområde, ges i uppdrag att:
1. Upprätta Mål och Handlingsplan för programområdet samt beskriva, leda, bedöma, organisera och följa upp
aktuella processer och uppdrag som ingår i den taktiska gruppens Mål och Handlingsplan.
2. Analysera och besluta om omprioriteringar, vidareutveckling, revidering av process, eller processorganisation,
arbetsgrupp, etc.
3. Den taktiska nivån ska i enlighet med uppdragsbeskrivningen, inom ramen för programområdet, bedöma
förslag till nya samverkansprocesser. Noteras att helt nya arbetsområden ska förankras i den strategiska
ledningen, om möjligt i samband med de redovisningar som görs halvårsvis av Mål och Handlingsplan.
4. Upprätta plan för rapportering och uppföljning av de uppdrag, projekt och delprocesser som förutsätter
rapportering eller uppföljning i särskild ordning.
5. Sammanställa halvårsrapport och årsredovisning till den strategiska nivån i enlighet med upprättad
uppföljningsplan.
Strategisk nivå utgör styrgrupp för den regionala stödstrukturens interna styrning, ledning och utvecklingsprocess.
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Arbetsformer
Ordförande inom programområdet ska, i enlighet med uppdragsbeskrivning, ansvara för att arbetet inom det angivna
programområdet genomförs i enlighet med beslut på strategisk nivå. Ordförande ska tillse att Mål och Handlingsplan
upprättas. Mål och Handlingsplanen framarbetas i nära samverkan med processtöd.
Processtödet ska beskriva och tillhandahålla administrativt stöd, (kallelser, protokoll och övrig dokumentation),
omvärldsbevakning och kvalificerat processtöd inom programområdet i enlighet med beslutad rollbeskrivning.
Den taktiska nivån ska tillse att samverkansprocesser och projekt erhåller tydliga instruktioner och ändamålsenliga
resurser för genomförandet och att processer och projekt drivs med fokus på kommuninvånare och lokala strategier
för implementering.
Respektive kommun samt Region Halland ska tillse att utsedd representant i de taktiska grupperna erhåller
ändamålsenliga förutsättningar för sin och sin huvudmans medverkan i enlighet med den Mål och Handlingsplan
som upprättas.
Ordförande på taktisk nivån ska rapportera till, eller konsultera, den strategiska nivån genom den egna
kommunens/Region Hallands representant på Strategisk nivå vid oklarheter eller störningar i verkställande av
uppdraget.
Avstämningsmöten hålls mellan ordförande på taktisk nivå samt ordförande och vice ordförande på strategisk nivå.
Ordförandebyten genomförs med ca två års mellanrum, med möjlig förlängning av sittande ordförande. Överlämning
sker med, om möjligt, ett halvårs överlappning för introduktion i ordförandeskapet. Ny ordförande utses inom den
taktiska gruppen och rapporteras till den strategiska nivån.
Vice ordförande bör utses inom respektive taktisk grupp. De taktiska grupperna bör överväga möjligheten till
ordförandeskap och vice ordförandeskap fördelat mellan kommunerna och Region Halland.
Ärenden till strategisk nivå sänds till strategisk nivås administrativa stöd enligt tidplan. För ärenden till strategisk nivå
som kräver beslut skall mall för missiv/beslutsunderlag användas.

Uppdragsbeskrivning regional stödstruktur 2016

För information om kommunikationsplan hänvisas till separat beslutad handling.
För ekonomihantering hänvisas till separat beslutad handling.
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Tidplan, redovisning och uppföljning
Tidplan
Tidplan och uppföljningsplan per år fastställs på strategisk nivå.
Mål och Handlingsplan
Den taktiska nivån ska upprätta Mål och Handlingsplan, enligt gemensam mall och instruktion, med beskrivning av
programområdets huvudsakliga målsättningar, prioriteringar och förväntade resultat på årsbasis.
I Mål och Handlingsplanen beskrivs årets mål för programområdet samt aktiviteter och projekt som planeras under
året för att uppfylla målen. För respektive aktivitet ska metod, ansvarig, tidplan, uppföljning, budget samt behov av
samverkan för aktivitet, beskrivas.
Mål och Handlingsplanen tillsammans med uppdragsbeskrivning, för innevarande år, utgör underlag för uppdraget
för respektive taktisk grupp.
Mall och instruktion för Mål och Handlingsplan tillhandahålls av strategisk nivå

Halvårsrapport och årsrapport
Mål och Handlingsplan ska följas upp med skriftlig halvårsrapport och årsrapport.
Halvårsrapport och årsrapport ska ge en kort återredovisning av uppdraget i de taktiska grupperna inklusive
beskriven måluppfyllese av Mål och Handlingsplan.
Mall och instruktion för halvårsrapport och årsrapport tillhandahålls av strategisk nivå.

Regional utvecklingsplan
Mål och Handlingsplan för samtliga programområden utgör underlag för den regionala utvecklingsplanen.
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