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§ 70 2018.041 KS

Uppdragsbeskrivning för politisk samrådsgrupp
Ärendebeskrivning

Ett förslag till uppdragsbeskrivning har tagits fram för SAMLA:s politiska
samrådsgrupp.
Detta förslag är en del i uppbyggnaden av den nybildade interimistiska
vårdsamverkansorganisationen i Alingsås-Lerumområdet, vars målsättning är att bli
en flexibel och välfungerande samverkansorganisation.
Förslaget antogs av SAMLAs politiska samrådsgrupp den 27 november 2017 och
översändes då till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för
fastställande i respektive organisation.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 april 2018 lämnat följande yttrande:
Närvårdssamverkan är till för individer som har behov av samordnade och samtidiga
insatser och vårdåtgärder från både kommun och region. Närvårdssamverkan sker
på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på konkret verksamhetsnivå.
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur och uppdragsbeskrivingen
förtydligar vad som förväntas av representanterna. På detta sätt ökar
förutsättningarna för ett gott samarbete som även på sikt kan utvecklas i positiv
riktning.
I uppdragsbeskrivningen för den politiska samrådsgruppen tydliggörs att
närvårdsamverkan har ett patient- och medborgarfokus och att det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet integreras i samverkansfrågorna. Detta ligger i linje med
Alingsås ambitioner och det innebär att alingsåsarens behov sätts i första rummet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 april 2018, § 74 och föreslagit att
förslag till uppdragsbeskrivning antas.
Yrkande
Ingbritt Johansson (C) tillägg i förslag till beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag till att se över representationen i SAMLA med
tanke på att även socialnämnden ska finnas med i den politiska delen.
Anna Hansson (MP) och Anita Brodén (L) yrkar bifall till Ingbritt Johanssons förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Ingbritt Johanssons m fl tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
1. Uppdragsbeskrivningen för SAMLA:s politiska samrådsgrupp antas.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag till att se över representationen i SAMLA med
tanke på att även socialnämnden ska finnas med i den politiska delen.
Expedieras till

SAMLA
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