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Kommunstyrelsen

Ombudgetering av medel för närvårdssamverkan
KS-2018/707
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att flytta över 449 000 kronor för närvårdssamverkan från kommunstyrelsens budget till
socialnämndens budget från och med 1 januari 2019.
Sammanfattning
Ärendet rör ett förslag om att de medel som är budgeterade till kommunstyrelsen för
närvårdssamverkan övergår till socialnämnden från och med 1 januari 2019.
Bakgrund
Närvårdssamverkan är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola mellan Region Uppsala och kommunerna i
Uppsala län. Det övergripande målet är att länets invånare ska få en god, sammanhållen och
nära hälso- och sjukvård och omsorg. Uppdraget omfattar lokal samverkan kring
hälsofrämjande, förebyggande, diagnosticerande, behandlande, rehabiliterande,
omvårdande och stödjande insatser.
För att kunna driva närvårdsfrågorna effektivt krävs en koordinerad samverkan mellan
huvudmännen. Därför finns tjänster som närvårdsstrateger i länets samtliga kommuner.
Tjänsterna samfinansieras mellan Region Uppsala och kommunerna.
I Knivsta kommun finns sedan tidigare samverkan för målgrupp barn och unga. Under år
2018 har arbetet utökats till att även omfatta målgrupperna vuxna och äldre i
närvårdsorganisationen, vilket gör att flertalet frågor som rör närvårdssamverkan ryms inom
vård- och omsorgskontoret. Socialchefen är ordförande i den lokala ledningsgruppen för
närvårdssamverkan samt är även kommunens representant i tjänstemannaledningen HSVO
(Hälsa, stöd, vård och omsorg). Medel som är budgeterade till kommunstyrelsen för
närvårdssamverkan föreslås därav övergå till socialnämnden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Eftersom förslaget innebär att både intäkter och kostnader flyttas över påverkas inte
kommunstyrelsens ekonomiska resultat varken positivt eller negativt.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Åsa Franzén
Mats Elgström Ståhl
Dan-Erik Pettersson
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Närvårdsarbetet fortsätter och beslutet om ombudgetering förväntas inte påverka varken
barn eller vuxna.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

