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Barn- och ungdomsnämnden 

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Lands
tinget i Uppsala län 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att samtycka t i l l fortsatt samverkan i nuvarande form med landstinget i Uppsala län, samt 

att inte medfinansiera tjänst som närvårdskoordinator från den 1 september 2012. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 21 januari 2010, att i samverkan med landstinget och 
berörda uppdragsnämnder ge en koordinator, med kompetens från både kommunens och 
landstingets verksamhetsområden ett treårigt uppdrag, 2010-2012. 

Nämnden har redan i dag ett samverkansavtal med landstinget om stöd t i l l barn och unga 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden 16 februari 2012, § 45, återremitterade ärende för komplette
rande utredning. 

I samband med att Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun 2007 beslutade om en 
gemensam överenskommelse om samverkan avseende rubricerad målgrupp beslutades samti
digt om att under ett år anställa två projektledare med uppdrag att utarbeta konkreta hand
lingsplaner för flera målgrupper med behov av båda huvudmännens insatser i nära samverkan. 
I rapporten fanns förslag om att anställa en koordinator med ett treårigt uppdrag att planera 
och samordna utvecklingen av insatser mellan huvudmännen för personer med psykisk funkt
ionsnedsättning/psykisk ohälsa. Kommunens kostnad för den gemensamma tjänsten mellan 
berörda uppdragsnämnder och landstinget ansvarade Nämnden för vuxna med funktionshin
der (nuvarande nämnden för hälsa och omsorg) för under projekttiden 2010-2012. 

Projektet har inte utvärderats och närvårdskoordinatorernas roll har inte klargjorts, bland an
nat visa vi kontorets tjänstemän. 

0-20 år. 
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Barn- och ungdomsnämndens målgrupp är barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
Hälso- och sjukvårdsansvaret upp t i l l 17 år är landstingets. Nämnden har redan i dag ett sam
verkansavtal med landstinget om stöd til l barn och unga 0-20 år. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius Nilsson 
Direktör 


