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Socialnämnden 2009-11-04

FoU nordost - nytt avtal
Sammanfattning
FoU nordost påbörjades som projekt 2002 och övergick till ordinarie verksamhet från och med 2006. I nu gällande avtal är förvaltningscheferna tillsammans med representant från socialnämnderna styrgrupp. Social omsorg
föreslår, efter dialog med nuvarande representanter i styrgruppen, att förvaltningscheferna från och med 2010 utgör styrgrupp.
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner nytt avtal mellan kommunerna Danderyd,
Norrtälje, Vallentuna, Täby och Österåker samt städerna Lidingö och
Vaxholm avseende samverkan beträffande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänsten, FoU Nordost.
2. Socialnämnden uppdrar åt socialchefen att teckna avtal med i verksamheten ingående kommuner, under förutsättning att samtliga kommuner
godkänner förslaget till avtal.
Bakgrund
FoU nordost påbörjades som projekt 2002 och övergick till ordinarie verksamhet från och med 2006. I projektform var det naturligt att verksamheten
följdes politiskt för att ställning skulle kunna tas till om verksamheten borde
permanentas. Styrgruppen kom att ha samma utseende även efter permanentning.
Det har visat sig att intresset för styrgruppsmötena inte alltid varit stort. Mötena har mera karaktären av informationstillfälle från FoU chefen till styrgruppen än styrgrupp. Frågan om att ändra sammansättningen av styrgruppen har därför uppkommit. Vid dessa diskussioner har, både från tjänstemän
och förtroendevalda, förslag lagts om att styrgruppen fortsättningsvis ska
bestå av chefstjänstemän. Styrgruppsmötena kan då också samordnas med
de chefsträffar som redan finns bland ingående kommuner.
Det är samtidigt viktigt att de förtroendevalda i kommunerna får kunskap
om verksamheten och känner delaktighet. Det bör åtminstone inledningsvis
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ske genom att FoU chefen inbjuder, årligen, till särskilda informationstillfällen. Intresset för denna informationsform får fortlöpande prövas. Kommunens representant i styrgruppen och FoU rådet har ett särskilt ansvar för
att informera sin nämnd. De kan också vid särskilda tillfällen biträdas av
representanter för FoU verksamheten.
I bilagda avtalsförslag är § 4 ändrat på så sätt att styrgruppen enbart består
av chefstjänstemän. Vidare stod i tidigare avtal att styrgruppen utser representanter i FoU rådet. Det har i praktiken inte fungerat så utan varje kommun har själv utsett representant. Avtalet har därför anpassats till praxis i
den delen. Avtalstiden har också ändrats. Kostnaderna har justerats på så
sätt att de anpassats till beloppen i nu gällande avtal. För övrigt har inga
ändringar gjorts i förhållande till gällande avtal.
Det gamla avtalet, med hänsyn tagen till uppräkning, innebär kostnader för
kommunerna på 85 765 kr/kommun + 5,30 kr/invånare för 2009. I det nya
avtalet har siffrorna avrundats till 85 000 kr + 5 kr/invånare från och med
2010.
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