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Inför verksamhetsplan 2021 Hälsa, stöd, vård, 
och omsorg (HSVO) Uppsala 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  

att anta prioriteringen av områden och målgrupper enligt förslag för fortsatt dialog 
inom lokal- och regional närvårdssamverkan 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- 
och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.  

I samband med Arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 23 mars 2020 fick 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på prioriterade områden och 
målgrupper inför verksamhetsplan 2021.  

Ärendet 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- 
och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 
Uppdraget omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt mellan 
förvaltningarna. 

Politiskt samråd HSVO samt tjänsteledning HSVO Uppsala ansvarar för planering och 
genomförande. Representanterna i tjänsteledningen är utsedda av respektive 
huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde.  

Politiskt samråd HSVO Uppsala möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). 
Under majmötet sker uppföljning samt gemensamma prioriteringar inför kommande 
verksamhetsår. 
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Förvaltningen föreslår att följande grupper prioriteras i den kommande dialogen inför 
verksamhetsplan 2021:  

1. Personer med psykisk ohälsa som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd, saknar 
sjukpenninggrundad inkomst, och är i behov av aktivering för att nå egenförsörjning 

 2. Nyanlända med psykisk ohälsa  

3. Unga som varken arbetar eller studerar och har neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och/eller har drabbats av psykisk ohälsa.  

Beträffande områden bedöms det vara av fortsatt vikt att utveckla samverkan såväl 
internt mellan förvaltningarna inom Uppsala kommun som externt med andra 
myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader kommer att rymmas inom budgetram. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Verksamhetsplanen tar hänsyn till jämställdhet för personer som har behov av insatser 
från båda huvudmännen. 

Konsekvenser för tillgänglighet 

Utifrån en förstärkt samverkan är målsättning även att skapa förutsättningar för god 
tillgänglighet. 

Konsekvenser för barn och unga 

En av utgångspunkterna i överenskommelsen är att huvudmännen ska beakta 
barnkonventionen och principen om att barnets bästa ska följas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 

Verksamhetsplan HSVO Uppsala 2020 

Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2019 

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
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