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Sammanfattning 
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunernas revisorer i Uppsala genomfört en 
granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur 
ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt samlade 
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodosett. I sin skrivelse bedömer revisorerna 
bland annat att närvårdsarbetet karaktäriseras av många grupperingar, både regionalt och lokalt 
samt att det finns behov av uppföljningsbara mål för arbetet.  
 
Förslag till yttrande redovisas i bilaga. 
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Förslag  

Kommunrevisionen 
  

Yttrande över kommunrevisionens granskning av 
närvårdsarbetet i länet 
 
Nämndens synpunkter 
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunernas revisorer i Uppsala genomfört en 
granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
hur ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt 
samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodosett. 
 
I sin skrivelse bedömer revisorerna att närvårdsarbetet karaktäriseras av många grupperingar, 
både regionalt och lokalt och att en gemensam länsövergripande struktur kan åstadkomma en 
tydligare styrning. Socialnämnden instämmer, men anser att detta också kan tala emot syftet 
med den lokala närvårdsstrukturen. Det är viktigt att tydliggöra beslutsvägarna och varifrån 
uppdragen kommer för att skapa en god lokal förankring. 
 
Socialnämnden instämmer i betydelsen av att tydliggöra förväntningarna på deltagande 
aktörer i närvårdsarbetet och att primärvården och skolan är viktiga.  
 
I Uppsala kommun har en ny politisk styrgrupp utsetts och för att få en mer jämlik 
representation från kommun och landsting på tjänstenivå finns förslag på nya 
ledningsgrupper. Målet är att den nya organisationen ska ge tydlighet gällande mandat och att 
representanter är beslutsföra. Prioriteringarna utgår från den politiska styrgruppen, nationella 
uppdrag eller lokala behov. Delaktighet och inflytande utifrån ett brukar-/ patientperspektiv 
kommer att beaktas vid skapande av den nya närvårdsorganisationen. 
 
Socialnämnden instämmer i betydelsen av att utveckla det kollegiala lärandet och ser 
betydelsen av att bredda och hitta nya former för samarbete.  
 
Socialnämnden instämmer i revisorernas slutsats om behov av uppföljningsbara mål. I 
verksamhetsplanen för 2016 kommer detta att beaktats. Den nya politiska styrgruppen kan 
bidra till tydligare kopplingar mellan mål och resultat. Stävan är att ska skapa mätbara värden 
för brukare/patienter i närvårdsarbetet.  
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