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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Närvårdsteam Neuropsykiatriprojekt 2013-2015 - Samordnade insatser för 
vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  stödja beslutet om Närvårdsteam antaget av nämnden för hälsa och omsorg 2013-05-02. 
 
Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) beslutade 2012-08-23 att fastställa arbetsmodell för 
Neuropsykiatriskt närvårdsteam och gav kontoret för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att 
utreda ekonomiska förutsättningar samt ta fram handlingsplan för att starta upp närvårdsteam. 
Ett förslag till modell har utarbetats och antagits av NHO och skickats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden med begäran om att nämnden stödjer förslaget. Målgrupp är 
personer som har eller själva tror sig ha neuropsykiatriska problem från 18 år och uppåt och 
som har behov samordning och/eller psykopedagogiska insatser. Projektet sker i samverkan 
mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting. Projektet ska pågå under två års tid från 
och med 2013-10-01 och finansieras av PRIO – statliga stimulansmedel. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg är ansvarig inom kommunen. Teamet kommer att samverka 
med flera enheter inom såväl kommun som landsting. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ombeds stödja modellen. De områden som berörs inom nämndens 
ansvarsområden är försörjning och arbete/sysselsättning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet kommer att finansieras med statliga stimulansmedel. Om projektet faller väl ut ska 
projektet beredas för permanenta driftsformer. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inte ansvar för att driva närvårdsteam och kommer inte att bidra till finansiering av en 
permanent verksamhet. 
 
Nämnden stödjer förslaget men på grund av organisatoriska förändringar inom dessa områden 
vill nämnden se över vilka enheter och funktioner som ska samverka med Närvårdsteam 
Neuropsykiatri. 
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