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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, 

att medfmansiera med 30 000 kr (12,5 procentig tjänsten) som närvårdskoordinator från den 
1 september 2012-2012-12-31, under förutsättning att socialnämndens för barn och 
unga beslutar om lika stor andel samt 

att medfmansiera med 90 000 kr per (12,5 procentig tjänst) som närvårdskoordinator för 
projektet Katamaran under perioden 2013-2014, under förutsättning att socialnämnden 
för barn och unga beslutar om lika stor andel. 

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. Kostnaden för närvårdsko
ordinator har kontoret för vuxna med funktionshindrade (numera kontoret för hälsa, vård och 
omsorg) stått för. 

Beslutet förutsätter att socialnämnden för barn och unga medfmansierar närvårdskoordinators 
lön då projektet berör båda nämnderna. 

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

Innan projekttidens utgång 2014 ska nämnden föreläggas utvärdering av projektet Katamaran. 

Ärendet 

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

0-20 år. 
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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. 

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 t i l l barn och unga 0-20 år. 

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

Närvårdskoordinater har involverats efter uppdrag från Närvårds samverkan Uppsala (tjänste
mannagrupp för Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län) att ta fram en projektplan för 
ett närvårdsprojekt som sträcker sig över perioden 2012-2014. Projektet "Katamaran" riktar 
sig t i l l barn och ungdomar i åldern 11 t i l l 20 år med sammansatt psykiatrisk och social bete
ende problematik i syfte att finna hemmaplanslösningar som kan förhindra institutionsplace
ringar. Antalet ärenden som omfattas av projektet i dag är cirka 15-20 ärenden. 

Innan projekttidens utgång 2014 ska nämnden föreläggas utvärdering av projektet Katamaran. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius Nilsson 
Direktör 

Bilaga: Barn- och ungdomsnämndens beslutsunderlag om "Representant i Tjänstemannabe
redningen kommun-landsting (TKL), ett tjänstemannaorgan för samverkan mellan länets 
kommuner och landstinget i Uppsala län" 
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Datum Diarienummer 
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Barn- och ungdomsnämnden 

Representant i Tjänstemannaberedningen kommun-landsting 
(TKL), ett tjänstemannaorgan för samverkan mellan länets 
kommuner och landstinget i Uppsala län 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna av Regionförbundets i Uppsala län effektiviseringsberedningen beslutade 
funktion för TKL, 

att utse direktören för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad ti l l medlem i TKL med 
mandat att företräda barn- och ungdomsnämnden i de frågor som behandlas i TKL under 
perioden 2011-2014 samt 

att anmäla beslutet t i l l effektiviseringsberedningen. 

Tjänstemannaberedningen kommun-landsting, TKL, tidigare Analysgruppen, etablerades av 
läns LAKOs förhandlingsdelegation för ca nio år sedan. Den inrättades ursprungligen för att 
ta fram analysunderlag men utvecklade successivt sitt arbetssätt som också innebar beredning 
av frågor inför dåvarande förhandlingsdelegationens sammanträden. 

Förutom rollen som ett beredningsorgan blev Analysgruppen också ett samrådsorgan för 
kontakterna mellan länets kommuner och landstinget i Uppsala län. Många frågor som inte 
behövde ti l l den politiska nivån löstes inom Analysgruppen samtidigt som gruppen tog 
initiativ t i l l utredningar och översyner. 

I samband med att C-framåt, numera Regionförbundet, etablerades beslöt länsLAKO att 
Analysgruppen skulle bibehållas men ges en mer formell status. På den politiska nivån skulle 
Analysgruppen arbeta gentemot förhandlingsdelegationen. Delegationen avvecklades vilket 
bland annat innebar att en precisering behövdes av Analysgruppens mandat och ställning. 
Under 2004 gav därför detta mandat från länets kommuner och landstinget. Under hösten 

Ärendet 
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2006 byttes namnet på Analysgruppen ti l l Tjänstemannaberedningen kommun-landsting, 
TKL. ' 

Politisk organisation 
Det behövs ett politiskt organ för att i vissa fall diskutera och komma överens om olika 
gemensamma frågor inom det sociala- samt hälso- och sjukvårdsområdet mellan kommuner 
och landsting eller i vissa fall även mellan kommunerna i länet. 

Genom skapandet av Regionförbundets effektiviseringsberedning fmns nu ett lämpligt organ 
som kan hantera dessa frågor på en politisk nivå. Beredningen föreslås arbeta utifrån tidigare 
LänsLAKOs arbetssätt. Det innebär att man diskuterar och kommer överens i gemensamma 
frågor, utgör en förhandlingsdelegation, agerar gemensamt gentemot utomstående parter mm. 
Inga formella beslut kan fattas i beredningen, utan dessa hänskjuts t i l l respektive huvudman 
för beslut. 

TKL ska fungera som beredningsgrupp t i l l effektiviseringsberedningen. TKL ska hänskjuta 
större frågor t i l l medlemsdirektörerna. 

Effektiviseringsberedningen avgör om vissa frågor ska hanteras av Regionförbundets styrelse. 

Tjänstemannaorganisation 
Regionförbundets effektiviseringsberedning har beslutat om funktion för 
Tjänstemannaberedningen kommun-landstinget (TKL) i september 2010. Beslutsunderlaget 
refereras nedan: 

TKL har sedan 2004 utgjort ett forum för samverkan mellan länets kommuner och landstinget 
i frågor om vård och omsorg (socialtjänst och hälso- och sjukvård). TKL har en såväl 
uppföljande som stödjande och initierande roll. Ledamöterna bör vara de som har ansvar 
gentemot uppdragsnämnd i kommun respektive landsting, socialchefer eller motsvarande och 
hälso- och sjukvårdsdirektören samt en representant från Regionförbundet. 

Frågor som berör endast två parter ska inte tas upp i TKL utan ska behandlas bilateralt. TKL 
består av tjänstemän och har således att behandla frågor som ligger inom tjänstemännens 
ansvar. TKL's mandat utgår från det mandat ledamöterna har som tjänstemän hos sina 
huvudmän. 

Frågor av förhandlingskaraktär och frågor som handlar om ekonomiska transaktioner mellan 
huvudmännen kommer att behöva en annan form för att lösas. I många fall kan dessa frågor 
behöva lyftas t i l l den politiska nivån och då ti l l Regionförbundets effektiviseringsberedning. 
I praktiken innebär detta att frågan bereds av TKL och tas upp i effektiviseringsberedningen. 
Vissa större och principiellt viktiga frågor lyfts t i l l den medlemsdirektörs grupp (länets 
kommundirektörer och landstingsdirektören) som finns inom Regionförbundet i Uppsala län. 
Det kan även finnas situationer där frågor som aktualiseras inom Regionförbundet fortsätt
ningsvis ska hanteras i TKL. 
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Ärenden til l TKL initieras genom att någon av parterna i gruppen väcker en fråga. TKL ska 
kunna fungera som styrgrupp för gemensamma utredningar. 

TKL ska sammanträda minst fyra gånger per år. Minnesanteckningar ska skrivas efter varje 
sammanträde och distribueras t i l l berörda representanter för huvudmännen. 
Sekretariatsfunktionen och ordförandeposten ska cirkulera mellan Uppsala kommun och 
landstinget där varje period ska vara ett år. 

Kommuner Antal Landstinget Antal 
ledamöter ledamöter 

Uppsala 2 ordinarie Kansliet 4 ordinarie 
Knivsta 1 ordinarie 
Enköping 2 ordinarie 
Håbo 1 ordinarie 
Tierp 1 ordinarie 
Östhammar 1 ordinarie 
Älvkarleby 1 ordinarie 
Heby 1 ordinarie 

Regionförbundet 1 ordinarie 

I TKL kommer det att ingå 15 ordinarie ledamöter. TKL kan vid behov adjungera saltkunniga. 
Til l sitt stöd har TKL en beredningsgrupp. 

Ledamot ska utses av respektive huvudman och ha mandat att företräda huvudmannen i de 
frågor som behandlas i TKL. Det ankommer på respektive ledamot att föra tillbaka 
frågeställningar och information t i l l respektive huvudman. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


