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Närvårdssamverkan  
Närvårdssamverkans uppdrag, syfte, styrning och struktur beskrivs i Närvårdssamverkans 

Inriktningsdokument 2022–2025.  
   

Samverkansarbetet ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och 

lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt vårdnivå.  
 

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av regionens verksamheter och kommunala verksamheter i 

Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.   
 

Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
 

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala Politiska Samrådet. 

Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.   

 

Närvårdskontoret  
Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor bestående av tre personer med uppdrag att 

koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. 

Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt 

knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.  

 

Närvårdskontoret ska med andra ord verka för samordning av angelägenheter av gemensamt intresse 

för medlemmarna i deras verksamheter.  

  

Ekonomi 
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta ansvar. 

Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret. Regionens parter står för 50 

procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Kostnaderna fördelas utifrån folkmängd 

föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel tillkomma för att 

finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  

  

Mål 
     Närvårdskontoret ska koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden samt följa upp samverkan inom  

       olika grupper. 

 

       Mätningarna görs via enkät, utskickad av Närvårdskontoret två gånger per år (augusti och december).  

       Den text som anges inom parentes anger vem som är mottagare av respektive fråga.  

        

➢ Har Närvårdskontoret samordnat och genomfört den årliga spridningskonferensen på ett 

tillfredsställande sätt? (Styrgrupp) 

➢ Har kallelsen kommit i tid, minst en vecka innan? (Styrgrupp, DPS och uppdragsgrupper) 

➢ Är protokollen som skickas ut för justering tydliga? (Styrgrupp och Presidiet) 

➢ Är informationsbrevet tydligt? (Styrgrupp)  

➢ Är personalen på Närvårdskontoret professionella? (Styrgrupp, DPS och uppdragsgrupper) 

➢ Är personalen på Närvårdskontoret tillgängliga? (Styrgrupp, DPS och uppdragsgrupper) 

➢ Är ärendena väl beredda? (AU och Presidium)  

➢ Ges rätt och tillräckligt stöd för att leda uppdragsgrupperna? (Ordförandena i uppdragsgrupperna) 

➢ Ges rätt och tillräcklig handledning? (Projektledarna)        

        

 


