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1.

Avtalsparter

Avtalsparter är Alingsås kommun, org.nr 212000–1553 genom Socialnämnden och Västra
Götalandsregionen, org.nr 232100–0131, genom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

2.

Avtalstid

Avtalet gäller 1 januari 2022 – 31 december 2022, utan möjlighet till förlängning.

3.

Avtalets syfte

Detta avtal är ett samverkansavtal. Avtalet reglerar åtaganden, organisation och inriktning
för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan Alingsås kommun och västra
hälso-och sjukvårdsnämnden. Syftet med avtalet är att skapa stabilitet i
samverkansarbetet när det gäller spädbarnsverksamheten i Alingsås.
Verksamheten vid spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar
med spädbarn upp till 1 år. För medverkan krävs genomgånget Råd- och stödmöte (ROS)
inom barnhälsovården alternativt mödrahälsovården. Spädbarnsverksamheten ska erbjuda
hjälp och stöd i perioder av graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i
sitt föräldraskap.
Detta innebär bl. a.
•

Att medverka till en trygg anknytning barn – förälder

•

Att förmedla kunskap om små barns utveckling och behov

•

Att stärka hälsosamma levnadsvanor

•

Åtgärderna ges företrädesvis i gruppverksamhet

Grupper som exkluderas
•

Kvinnor/Mödrar med aktivt missbruk

•

Kvinnor/Mödrar med psykostillstånd

•

Kvinnor/Mödrar som inte kan delta i gruppaktiviteter

Spädbarnsverksamheten ingår i vårdkedjan mödra- och barnhälsovård, barn- och
ungdomspsykiatrin för allvarligare samspelsproblematik samt socialtjänsten.
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4.

Utgångspunkter och inriktning

Verksamheten vid spädbarnsverksamheten ska utgå från styrdokument för såväl Alingsås
kommun, Socialnämnden som Västra hälso-och sjukvårdsnämnden.
Styrdokument som ligger till grund för spädbarnsverksamheten:
•

Alingsås kommuns budget 2022–2024

•

Socialnämndens budget 2022–2024

•

Budget Västra Götalandsregionen

•

Budget västra hälso- och sjukvårdsnämnden

5.

Samverkan

Samverkan ska ske med kommunens socialtjänst, barnavårdscentral, mödrahälsovård,
förlossningen och mödra-barnhälsovårdens psykologverksamhet.

6.

Bemanning

Personalgruppen ska innehålla såväl hälso- och sjukvårdskompetens som social och
pedagogisk kompetens.

7.

Organisation, styrning och ledning

Regionhälsan är genom överenskommelse mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
och styrelsen för Regionhälsan, utförare tillika vårdgivare för spädbarnsverksamheten i
Alingsås.
Styrgruppen för spädbarnsverksamheten består av en jämlik representation mellan
samverkansparterna. Beslutsmandaten fördelas lika mellan Socialnämnden och Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Representanterna ska ha beslutsmandat från respektive verksamhet.
Styrgruppen träffas minst en gång per termin. Sammankallande är ansvarig inom Västra
Götalandsregionen/Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
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8.

Rapportering, uppföljning

Spädbarnsverksamheten ska årligen lämna verksamhetsberättelse till västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun senast 15 februari.
Uppföljning av verksamheten ska rapporteras till styrgruppen halvårsvis, samt vid behov.
Det ska också ske en kontinuerlig utvärdering av hur behandlingsmålen uppnås.

9.

Ersättning

Verksamheten vid spädbarnsverksamheten samfinansieras av Alingsås kommun och
västra hälso- och sjukvårdsnämnden enligt fördelning nedan:
Spädbarnsverksamhet
i Alingsås ersättning år
2022
Spädbarnsverksamhet

HSNV

Alingsås
kommun

Totalt

938 469 kr

938 469 kr

1 876 938 kr

Den samlade ersättningen för Spädbarnsverksamhet år 2022 är 1 876 938 kr.
Kommunen och Regionen finansierar 50 procent vardera enligt ovanstående tabell.

10.

Avtalsvillkor

För att bli gällande ska detta avtal godkännas av både Alingsås kommun genom
Socialnämnden och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

11. Ändring och tillägg i avtalet
Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för
ingånget avtal äger endera parten rätt att begära förhandlingar om ändringar och tillägg i
avtalet. Sådana väsentliga förändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut
som ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende den vård
som avtalet omfattar.
Parterna i detta avtal kan inte utan godkännande från varandra överlåta sitt åtagande på
annan part. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av parterna för
att vara gällande.
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12. Hävning av avtalet
Vardera parten äger rätt att med sex månaders varsel häva avtalet om den andra parten i
väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål eller
skriftlig erinran.

13. Tvist
Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand
avgöras i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol.

14. Underskrifter
Detta avtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande exemplar, där parterna
har fått ett original vardera.

Alingsås 2021-

Göteborg 2021-

Alingsås kommun
Socialnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

__________________________

___________________________

Thorsten Larsson
Ordförande

Madeleine Jonsson
Ordförande
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