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Socialnämnden

Dnr KSL/16/0049-24
Dnr Kst 2016/258
Son 2016/174
Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden antar modell för samverkan mellan kommun och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå. Modellen omfattar avsiktsförklaring, mall för
lokalt samverkansavtal, forum för dialog och erfarenhetsutbyte samt gemensam
uppföljning.
2. Socialnämndens förslag till svar lämnas senast 2016-10-10 till Kommunstyrelsen
för beslut 2016-11-21 och svar med ställningstagande till KSL senast 2016-12-31.

Ärendet i korthet

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL:s) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att rekommendera länets kommuner att anta modell om
samverkan mellan kommun och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.
Modellen innehåller en avsiktsförklaring, mall för lokalt samverkansavtal, forum för
dialog och erfarenhetsutbyte samt gemensam uppföljning.
Berörda samverkansparter är kommunerna i Stockholms län, Karolinska Institutet,
Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola samt Sophiahemmet Högskola.
Samverkan enligt denna avsiktsförklaring regleras närmare genom bilaterala avtal
mellan berörd kommun och berört lärosäte.
Socialförvaltningen gör bedömningen att Järfälla kommun ska anta modell för
samverkan.
Handlingar

1. Socialförvaltningens skrivelse 2016-09-14
2. KSL:s rekommendation 2016-06-16 med bilagor

Socialförvaltningen

Besöksadress: Vibblabyvägen 3, 3 tr., Jakobsberg
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) och centrum för Klinisk utbildning
(CKU) vid Karolinska institutet har tagit fram en modell för samverkan mellan
kommunerna i länet och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.
Framtidens kommunala hälso- och sjukvård och omsorg ställer ökade krav på hög
kompetens hos medarbetarna. Det är avgörande för kommunerna att kunna säkra en
långsiktig kompetensförsörjning och att rekrytera kompetenta medarbetare.
Samverkan med universitet och lärosäten syftar till att bidra till kommunernas
förmåga att erbjuda insatser av god kvalitet. Regional samordning av samverkan kan
stärka kommunernas position och skapa större möjlighet att driva kommunala
intressen i relation till universitet och högskolor.
Samverkan ska främja:
 ökad kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen
 kompetensutveckling och fortbildning för kommunernas medarbetare
 stimulera kunskapsutveckling i kommunal hälso- och sjukvård
Förslagets fyra delar

1. Avsiktsförklaring som lägger grunden för en långsiktig och förtroendefull
relation som bygger på förståelse och respekt för parternas utgångspunkter
och behov. Genom avsiktsförklaringen enas parterna om en gemensam vision
och former för samverkan mellan kommuner och lärosäten i regionen och
förbinder sig att verka för fortsatt utveckling.
2. Mallar för lokala samverkansavtal mellan en kommun och ett lärosäte. Syftet är
att säkra att samtliga kommuner i länet, som så önskar, får tillgång till
samverkan med lärosätet på lika villkor oavsett organisation av den
kommunala hälso- och sjukvården.
Kommunen tecknar ett samverkansavtal per lärosäte och avgör vilka
verksamheter ingår i avtalet.
3. Ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där kommuner och lärosäten kan
mötas för att utveckla lokalt anpassad samverkan samt diskutera
gemensamma frågor. KSL bjuder tillsammans med CKU in samtliga
kommuner till träffar en gång per år.
4. Gemensam uppföljning av samverkan med syfte att skapa gemensam regional
kunskap. Uppföljningen kompletteras genom att KSL tar fram och
administrerar en enkät om kommunernas uppfattning av hur samverkan
fungerar.
Lärosätenas åtagande

Lärosätena har det övergripande ansvaret för den kliniska undervisningen och
ansvarar för examination samt att tillhandahålla nödvändig information om inriktning
och lärandemål för den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare ska de erbjuda
kommunens avtalade verksamheter att få tillgång till kostnadsfri handledarutbildning
samt erbjuda stöd till handledare.
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Kommunernas åtagande

Kommunerna ansvarar för att VFU-placeringen genomförs med god kvalitet samt
tillhandahåller handledare med examen och erfarenhet för studentens inriktning och
ämne. Möjliggör för handledare att delta i handledarutbildning.
Ersättning och fakturering

Lärosätet ersätter kommunen för åtagande om VFU enligt samverkansavtalet med
1530 kr per student och vecka, beräknat i 2016 års priser. Ersättningen betalas ut till
respektive verksamhet.
Organisation

Kommunen bör skapa en organisation med huvudansvarig kontaktperson eller
huvudhandledare som får i uppdrag att hantera/samordna samtliga VFU-placeringar i
Järfälla kommun inom egen regi och entreprenad verksamheter med berörda
lärosäten. Förslagsvis läggs denna funktion inom Vård och omsorg, kommunens
egen regi. Funktionen behöver finnas nära verksamheterna.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer inte att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, så barns och
ungas bästa kan sättas i främsta rummet även fortsättningsvis. Barn och ungdomar
har därför inte fått uttrycka sin mening i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser

Bedömningen är att antagandet av modell kommer att generera utökade kostnader
vid tillsättning av huvudhandledare som har den utbildning som efterfrågas. Om den
löpande ersättning som ges för att ta emot studenter motsvarar arbetsinsatsen är idag
svårbedömd. Dock ser kommunen en vinst i att anta modellen då det kan bidra till
ökad kompetens och personalförsörjning för området framöver och det går i
dagsläget inte att mäta i pengar.
Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden och anta modell för samverkan mellan
kommun och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.

Johan Bergman
Socialdirektör
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Avdelningschef
Äldreomsorg och funktionshinder
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