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Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård 

INLEDNING 

Dnr 2011/11 

Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda 2011-10-31. En projektgrupp 
utsågs från båda parter och målet för gruppens arbete var förslag till förbättrad 
resurshushållning, ta fram för- och nackdelar med olika former för gemensam drift 
samt förslag till beslut. Arbetet har pågått fram till början av maj 2012. I slutrapport
en framgår att de förslag som tagit fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan 
och inte på någon fastare organisationsform. Fem utvecklingsområden att arbeta 
vidare med har identifierats: rehabilitering, samordning av vård-fkorttidsplatser, 
familjecentrat psykiatri och missbruks- och beroendevård. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/147/1, Landstingets förslag till beslut angående gemensam drift av 
viss närsjukvård i Sala 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/147/2, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/147/2, under respektive 
utvecklingsområden enligt följande: 
!.Rehabilitering 
att uppdra till arbetsgruppen att ta fram en processbeskrivning för samordnad 
rehabiliteringsverksamhet samt att påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar 
som finns i dagsläget, 
att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 
Z.Samordnade vård-korttidsplatser 
att kartlägga behovet av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns 
äldreplan revideras, bör vara klar 2014, 
att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma 
"vård-korttidsplatser" inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala. 
3.Familjecentral 
att uppdra till lokalförsörjningsansvariga på landstinget och Sala kommun att ta 
fram lämpliga lokaler för att snabbt kunna samlokalisera en familjecentrat 
att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familjecentrat 
att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013. 
4 och 5. Psykiatri- och Missbruks- och beroendevård 
att styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala överenskommelser 
för att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare uppdrag. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 151 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/147/2, under respektive 
utvecklingsområden enligt följande: 

iill, avseende utvecklingsområde 1. Rehabilitering, uppdra till arbetsgruppen att ta 
fram en processbeskrivning för samordnad rehabiliteringsverksamhet samt att 
påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget, samt 

att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 

iill, avseende utvecklingsområde 2. Samordnade vård·korttidsplatser, kartlägga behovet 
av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns äldreplan revideras (bör 
vara klar 2014), samt 

att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma vård-korttids
platser inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala, 

iill, avseende utvecklingsområde 3. Familjecentral, uppdra till lokalförsörjningsan
svariga på Landstinget och Sala kommun att ta fram lämpliga lokaler för att snabbt 
kunna samlokalisera en familjecentral, 

att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familjecentral, samt 

att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013, 

iill, avseende verksamhetsområden 4 och 5. Psykiatri· och Missbruks- och beroendevård, 
styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala överenskommelser för 
att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare uppdrag. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SALA KOMMUN · 

Kommunstyrelsens förvaltning 

l nit 

MISSIV 

Gemensam drift av närsjukvården i Sala mellan Landstinget 
Västmanland och Sala kommun. 

Bakgrund 

Närsjukvården har genom ökad specialisering av hälso- och sjukvården och en allt 
äldre befolkning, fått större betydelse. För att klara kvalitet och ekonomi i närsjuk
vården är ett nära samarbete mellan huvudmännen för Västmanlands läns Lands
ting och Sala kommun nödvändig. En samverkans dialog om detta, initierad av Sala 
kommun, startades 2008 med det övergripande målet att skapa en ökad tillgäng
lighet och trygghet för patienterna samt förbättrad hushållning. 
Samverkansdialogen slutfördes aldrig. 

Sala kommun inkom på nytt i januari 2011, till Landstinget Västmanland, med en 
skrivelse med förslag om att man gemensamt utreder frågan om att bilda ett 
kommunalförbund med uppdrag att driva närsjukvården i Sala. 
Närsjukvård är ett samlingsbegrepp för den vård som erbjuds lokalt i patientens 
närmiljö, som finns närmast medborgarna och som ger adekvat hälso- och sjukvård 
för de som drabbats av sjukdom och som inte är i behov av specialiserade kompe
tenser eller resurser. Närsjukvårdens uppgift är att erbjuda insatser för sjukvårds
behov som är vanligt förekommande hos befolkningen, ofta förekommande hos 
individen, samt samhällsekonomiskt rimligt att bedriva lokalt. Det är viktigt att 
samverkan mellan huvudmannen kommun och landsting sker ur både medicinskt 
och omvårdnadsperspektiv liksom organisatoriskt. Målet är att insatser koordineras 
mellan olika vårdgivare, framför allt handlar det om att utveckla samarbete. Den 
enskilde ska känna trygghet var han eller hon än är i vård-organisationen. 

Utredning 

Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda 2011-10-31. 
Uppdragsgivare: Landstingsdirektör Monica Berglund och kommunchefj-O Friman 
för Sala kommun. 
Projektledare: Anne-Christine Ah! för Landstinget och Kerstin Olla Stahre för Sala 
kommun. 
En projektgrupp utsågs från båda parter och referensgrupp, facklig samverkan, 
politisk styrgrupp, ekonomistöd, P A-stöd och metodkompetens upp till lO%. 
Målet för projekt gruppens arbete var förslag till förbättrad resurshushållning, ta 
fram för och nackdelar med olika former för gemensam drift samt förslag till beslut. 
Av uppdragsdirektivet framgår att detta projekt gränsar till projektet 
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l'UII SALA tCi.1l KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunalisering av hemsjukvården samt till Utredningsarbetet kring 
sjukhusområdet i Sala. 

Arbetet startade efter sommaren 2011 och har pågått fram till början av maj 2012. 
Frågan om gemensam drift har belysts på bred front utifrån flera tänkbara 
samverkansområden. 
Det pågående arbetet kring sjukhusområdet har gjort att det varit svårt att kunna gå 
vidare och diskutera olika förslag på lokallösningar för gemensam drift. Denna fråga 
har därför lämnats till ett eventuellt fortsatt arbete. Detta kan komma att påverka 
när i tid som verksamheter i gemensam drift kan bli verklighet. 

Sintrapport 

De förslag som tagits fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan och inte på 
någon fastare organisationsform. 
Projektgruppen har identifierat fem utvecklingsområden att arbeta vidare med: 
rehabilitering, samordning av vårdplatser, familjecentral, psykiatri och beroende
vård. Kring dessa fem utvecklingsområden har arbetsgrupper bildats som haft i 
uppdrag att, ur respektive huvudmans perspektiv, kartlägga nuvarande 
arbetsprocesser och hitta fram till en tänkt ny gemensam arbetsprocess. 

Förslag till beslut 
Utifrån det arbete som pågått föreslås respektive huvudman fatta beslut enligt 
nedanstående förslag. 

Inledningsvis föreslår styrgruppen att driftformen inom samtliga beslutspunkter, 
från start är utifrån gemensamt avtal, som efter utvärdering kan övervägas och leda 
till annan driftform efter förnyade överläggningar. 

1. Rehabilitering 
Arbetsgruppen föreslår en gemensam rehabiliteringsverksamhet i Sala, på sikt i 
gemensamma lokaler. 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till arbetsgruppen att ta fram en processbeskrivning för samordnad 
rehabiliteringsverksamhet samt att påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar 
som finns i dagsläget. 

att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 

2. Samordnade "vård- korttidsplatser" 
Fördelar finns för de patienter /brukare som har behov av korttidsplats efter 
slutenvård. En flytt mellan huvudmännen skapar en otrygghet för 
patient/brukare/närstående vilket sannolikt bidrar till förlängda vårdtider. Det 
innebär totalt sett även en ökad kostnad. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att kartlägga behovet av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns 
äldreplan revideras, bör vara klar 2014. 

att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma 
"vård- /korttidsplatser" inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala. 

3. Familjecentral 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till lokalförsörjningsansvariga på landstinget och Sala kommun att ta 
fram lämpliga lokaler för att snabbt kunna samlokalisera en familjecentraL 

att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familjecentraL 

att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013. 

4 och 5. Psykiatri- och Missbruks- och beroendevård 
Arbetsgruppen har haft svårt att identifiera gemensamma utvecklingsområden och 
arbetet har därför avstannat. 

För att komma vidare ska arbetet utgå från det länsövergripande arbete som pågår 
via VKL. Huvudmännen har ett gemensamt ansvar utifrån överenskommelse 
gällande personer med barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk 
problematik, vuxnas psykiska sjukdom/funktionsnedsättning samt missbruks- och 
beroendevård. 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala 
överenskommelser för att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare 
uppdrag. 

Silvana Enelo-janssan 
chef för medborgarkontoret 
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Bilaga KS 2013/1 
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Förslag till beslut 

2013-04-22 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -05- l 5 

Förslag till beslut angående gemensam drift av viss 
närsjukvård i Sala 

Landstinget Västmanland och Sala kommun 
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\.._.JLANm'TINGET 
l r VASTMANLAND 

Bakgrund 

SALA 
KOMMUN 

Förslag till beslut 

2013-04-22 

I slutrapporten från utredningen om gemensam drift av viss närsjukvård i 
Sala, den 2012-05-07, finns framtaget ett antal utvecklingsområden. 

l. Rehabilitering 
2. Samordning av vårdplatser 
3. Familjecentral 
4. Psykiatri 
5. Beroendevård 

De olika arbetsgrupperna har haft i uppdrag att, ur respektive huvudmans 
perspektiv, kartlägga nuvarande arbetsprocesser samt att om möjligt 
gemensamt hitta fram till en tänkt ny gemensam arbetsprocess. 

Utifrån det arbete som pågått föreslås respektive huvudman fatta beslut 
enligt nedanstående förslag. 

2 

Att fatta beslut om 

Inledningsvis föreslår styrgruppen att driftsformen inom samtliga 
beslutspunkter, från start är utifrån gemensamt avtal som efter 
utvärdering kan övervägas och leda till annan driftsform efter förnyade 
överläggningar. 

Rehabilitering 
Arbetsgruppen föreslår en gemensam rehabiliteringsverksamhet i Sala, på 
sikt i gemensamma lokaler. 

Förslag till beslut: 

• Uppdra till arbetsgruppen att ta fram en processbeskrivning för 
samordnad rehabiliteringsverksamhet samt att påbörja samarbetet 
utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget. 

• Uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler 
på sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 
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2013-04-22 

Samordnade "vård- korttidsplatser" 
Fördelar finns för de patienter/brukare som har behov av korttidsplats efter 
slutenvård. En flytt mellan huvudmännen skapar en otrygghet för 
patient/brukare/närstående vilket sannolikt bidrar till förlängda vårdtideL Det 
innebär totalt sett även en ökad kostnad. 

Förslag till beslut: 

• Kartlägga behovet av antalet korttidsplatser i samband med att Sala 
kommuns äldreplan revideras, bör vara klar 2014. 

• Uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma 
"vård-/korttidsplatser" inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala. 

Familjecentral 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. 

Förslag till beslut: 

• Uppdra till lokalförsörjningsansvariga på landstinget och Sala 
kommun att ta fram lämpliga lokaler för att snabbt kunna 
samlokalisera en familjecentraL 

• Uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar 
samverkan mellan de olika parterna i en familjecentraL 

• Uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att 
starta verksamheten under hösten 2013. 

Psykiatri- och Missbruks- och beroendevård 
Arbetsgruppen har haft svårt att identifiera gemensamma 
utvecklingsområden och arbetet har därför avstannat. 

För att komma vidare ska arbetet utgå från det länsövergripande arbete som 
pågår via VKL Huvudmännen har ett gemensamt ansvar utifrån 
överenskommelse gällande personer med barn och ungdomar med 
sammansatt social och psykiatrisk problematik, vuxnas psykiska 
sjukdom/funktionsnedsättning samt missbruks- och beroendevård. 

Förslag till beslut: 

• Styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala 
överenskommelser för att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp 
ytterligare uppdrag. 


