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Datum § Rubrik Beslut  

2022-01-28 § 7 Resultat från Plan och budget 2021 Styrgruppen beslutar att det ekonomiska överskottet på 298 374 kr flyttas 
med till 2022. 

2022-01-28 § 13 Övrigt/Uppdrag hälsa 
 

Styrgruppen beslutar att ge projektledarna för Uppdrag hälsa fortsatt 
uppdrag att arbeta vidare enligt plan.  

2022-01-28 § 13 Övrigt/ Utvecklingsdagar 2022  
 

Styrgruppen beslutar att utvecklingsdagar genomförs på föreslagna datum, 
29 april och 7 oktober. 

2022-01-28 § 13 Övrigt/ Beslut kring strategisk plan, delregional 
färdplan Nära vård 

Styrgruppen beslutar att utkastet för den delregionala färdplanen för Nära 
vård ska gälla tills vidare.  

2022-02-25 § 19 Plan och budget  - Mål och mätetal 2022–2023 Styrgruppen godkänner förslaget på mål och mätetal som presenteras 
inklusive kostnaden till företaget We Care. Detta finansieras via 
Närvårdskontoret. 

2022-02-25 § 20 Aktivitetsplan Nära vård Styrgruppen beslutar att projekt Nära vård avslutas och arbetet går in i 
ordinarie verksamhet. Uppdragsgrupp Nära vård avslutas och en 
nätverksgrupp med representanter med särskilt uppdrag att arbeta med 
frågor rörande Nära vård tillsätts. Denna grupp startar sitt arbete den 1 maj. 

2022-02-25 § 24 Övrigt/Adjungerade i Styrgruppen Styrgruppen beslutar att representanter från tandvård och skola själva ska 
kunna bedöma och vara med på Styrgruppens möten när det är frågor som är 
aktuella eller adjungeras vid behov.  

2022-02-25 § 24 Övrigt/Styrgruppsmöte Styrgruppen beslutar enligt förslag och ny tid för nästa möte blir 1 april på 
eftermiddagen.  

2022-04-01 § 30 Plan och budget – Mål och mätetal 2022–2023 Eventuella kommentarer på information gällande patientenkäten till sjukhus 
och övriga verksamheter skickas till Ingela Sunneskär senast 6 april inför nästa 
AU där beslut tas.  



2022-04-01 § 31 Avvecklingsplan för projektet Nära vård samt 
Aktivitetsplan Nära vård – Nätverksgrupp Nära vård 
Beslut kring aktivitetsplan Nära vård 

Styrgruppen beslutar att aktivitetsplan enligt förslag ska gälla. 
 

2022-04-01 § 31 Avvecklingsplan för projektet Nära vård samt 
Aktivitetsplan Nära vård – Nätverksgrupp Nära vård 
Beslut och dialog kring Nätverksgrupp Nära vård 

Styrgruppen beslutar enligt nytt förslag och ett nätverk skapas utan uppdrag 
och de frågor som uppkommer i nätverket återkopplas till styrgruppen för 
fortsatt hantering. 

2022-06-03 § 48 Dokument kring permission Styrgruppen beslutar enligt förslag gällande rutinen för permission och att 
den ska börja gälla 2022-07-01.   

 


