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Kommunstyrelsen 

Politisk styrgrupp för Närvård – samverkan mellan Landstinget i 
Uppsala län och Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att utse politisk styrgrupp för Närvård med sammansättning och uppgift enligt föredragningen i 
ärendet, samt 
 
att den politiska styrgruppen ansvarar för frågor eller områden som berör flera nämnder 
och/eller landstinget och hanterar ärenden så att konsensus nås enligt uppsatta mål för 
Närvården. 
 
Sammanfattning 
Närvård är ett prioriterat område i både Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. 
Närvården omfattar hälso- och sjukvård och social omsorg och målet är att utveckla samverkan 
mellan huvudmännen så att invånarna ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Arbetet har 
pågått sedan 2011 och berör flera nämnder och förvaltningar i kommunen. En politisk styrgrupp 
föreslås utses för att samordna arbetet 
 
Ärendet 
Under 2011 gjordes prioriteringar och överenskommelser mellan landstinget och länets 
kommuner gällande närvård. Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som 
bedrivs inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommunen och Landstinget i 
Uppsala län. Målet är att genom samverkan och framförhållning kunna erbjuda invånare, 
brukare och anhöriga trygghet, kontinuitet och kvalitet i de tjänster som går mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Varje individ ska få den hjälp den behöver, bli bemött med 
respekt, få information och ha inflytande över vården och omsorgen oavsett vilken huvudman 
som är involverad i insatserna. Närvårdsarbetet ska bedrivas utifrån politiska prioriteringar där 
båda huvudmännen är överens om syfte och mål. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun har fem sociala nämnder som berörs av närvårdsfrågan; äldrenämnden, 
socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. I arbetet 
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med att möta upp landstinget, både politiskt och förvaltningsmässigt krävs samordning. Ingen 
av dessa fem nämnder kan ensam ta samordningsansvaret.  
 
Därför föreslås kommunstyrelsen utse en politisk styrgrupp som är nämndövergripande med 
samordningsansvar. Gruppens föreslås bestå av ordförande för dessa nämnder samt tre 
ledamöter från oppositionen. De 1:e vice ordförande i respektive nämnd är ersättare för sina 
ordförande. Oppositionen föreslås utse två ersättare. Ersättarna deltar vid förhinder för 
ordinarie ledamot.    
 
Varje nämnd har ansvar för beslut gällande frågor inom det egna ansvarsområdet. Den politiska 
styrgruppens uppgift är att tillse att frågor eller områden som berör flera nämnder och/eller 
landstinget blir hanterade enligt uppsatta mål för närvården. Styrgruppen kommer att med 
regelbundenhet möta landstinget för att gemensamt planera, följa upp och utvärdera 
närvårdsutvecklingen.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kostnaderna för styrgruppen täcks inom respektive nämnds budget.  
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