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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
Kommunsekreterare 
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av den lokala politiska samrådsgruppen för 
närvård  

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Samrådsgruppen ska bestå av ordförande för vård- och omsorgsnämnden, 
socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt tre 
ledamöter från oppositionen som har uppdrag i nämnderna vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens ska även utse en 
ordförande för samrådsgruppen.  
 

2. Samrådsgruppen får följande direktiv: 
- Tillse att samråd sker i frågor eller områden som berör fler nämnden 

och/eller regionen.  
- Möta regionen regelbundet för att tillse att gemensam planering, 

uppföljning och utvärdering av att närvårdsutvecklingen sker. 
- Återrapportera till kommunstyrelsens, årsvis, hur samrådet och den 

gemensamma planeringen sker.  
 

3. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslutspunkter två (2) och tre (3) från 
den 22 mars 2022, § 78.  

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2016, § 78 att:  

1. En politisk samrådsgrupp för närvård inrättas från och med den 1 juni 
2016.  
 

2. Samrådsgruppen ska bestå av ordförande för vård- och omsorgsnämnden 
(sammankallande), socialnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden 
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samt tre ledamöter från oppositionen. Till gruppen ska utses fyra ersättare 
varav två från oppositionen.  
 

3. Samrådsgruppen får följande direktiv:  
- Tillse att samråd sker i frågor eller områden som berör flera nämnder 
och/eller landstinget  
- Möta landstinget regelbundet för att tillse att gemensam planering, 
uppföljning och utvärdering av att närvårdsutvecklingen sker 
- Återrapportera till kommunstyrelsen, årsvis, hur samrådet och den 
gemensamma planeringen fungerar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen i samråd med vård- och 
omsorgsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Den politiska samrådsgruppen för närvårdsfrågor har sedan 2016 arbetat i enlighet 
det direktiv som kommunstyrelsens gett. Arbetet kring närvårdsfrågor är viktiga och 
fyller en viktig funktion.  

Eftersom skolnämnden har ersatts av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt att landstinget numera heter Region Uppsala behöver beslutet från 2016 
revideras.  

Det nya förslaget bygger också på att inga ersättare ska utses till samrådsgruppen. 
eftersom det skapar en bättre balans om kommunens lokala samrådsgrupp är sex 
(6) ledamöter istället för en grupp om tio (10).  

Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom respektive nämnds ram.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 
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Beslutet skickas till: 
De valda för kännedom 
Sekreterare för den politiska samrådsgruppen  
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