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 Arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2018 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta prioriteringen av områden och målgrupper enligt förslag för fortsatt dialog inom 
lokal- och regional närvårdssamverkan. 
 
Sammanfattning 
 
När nämnden den 30 mars antog verksamhetsplanen för närvårdssamverkan 2017 gavs 
förvaltningsdirektören i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj 2017 inkomma med 
förslag på prioriterade områden för verksamhetsplan 2018 som grund för fortsatt dialog inom 
ramen för regional och lokal Närvårdssamverkan 
 
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 inom kommunen och i regionen.  
 
Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till 
relevant verksamhetsområde.  
 
Den 25 januari 2017 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2017 
med syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som 
de uttrycks i antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens 
uppdragsplaner och regionens vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är 
arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), 
utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) samt styrelser inom Region Uppsala. 
Den politiska styrgruppen för närvårdssamverkan (NSU) möts tre gånger per år (januari, maj 
och oktober).  



 
Nästa möte för den politiska styrgruppen NSU är den 23 maj 2017 och då sker uppföljning av 
verksamhetsplanen och det diskuteras fram gemensamma prioriteringar inför kommande 
verksamhetsår.  
 
För arbetsmarknadsnämndens vidkommande bedöms det viktigt att utveckla samverkan såväl 
internt mellan förvaltningarna inom Uppsala kommun som externt med andra myndigheter.  
 
Verksamhetsplanen har ett fokus på samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala 
kommun, men för att fler individer skall nå egen försörjning krävs även ett utvecklat 
samarbete mellan Uppsala kommun och andra myndigheter såsom Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.  
 
För arbetsmarknadsnämndens vidkommande har det diskuterats vilka prioriterade målgrupper 
förvaltningen ser inför kommande verksamhetsår.  
 
Förvaltningen föreslår att följande målgrupper/områden prioriteras i den kommande dialogen 
inom ramen för närvårdssamverkan: 
 

• Unga med funktionsnedsättning och/eller med aktivitetersättning (19-29 år) 
• Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende 
• Personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst och uppbär ekonomiskt bistånd 
• Nyanlända som är i behov av arbetsmarknadsinsatser för att nå egen försörjning.  
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