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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02, § 4 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-02 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-02-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby  
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§ 4/2022   Dnr: KS 2021-649 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun antar Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022–2025. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Närvårdssamverkan syftar i grunden till att förbättra och säkra vårdövergångarna 

mellan vårdgivarna. Invånarna ska ges tillgång till hälso- och sjukvård på lika 

villkor. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas när ansvaret 

för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en annan. 

 

För att säkerställa effektiva vårdprocesser där ansvarsgränser och arbetssätt tar 

hänsyn till individens behov finns i Västra Götaland en modell med 

vårdsamverkansområden. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg organiserar samtliga 

vårdgivarnivåer där det uttalade syftet är att samverkan ska ske på lägsta effektiva 

nivå.  

 

Modellen för vårdsamverkan i Södra Älvsborg regleras av ett politiskt fastställt 

inriktningsdokument, vilket senast var föremål för revidering under 2018 för att 

gälla under perioden 2019–2022.  

 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 skickades till 

Marks kommun den 2021-11-19. Kommunens beslut ska meddelas Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund senast den 2022-01-31. Vi har fått anstånd till den 

2022-03-03. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 januari 2022, § 29, 

där följande föreslås: 

 

Marks kommun antar Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022–2025. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.   

Beslut skickas till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

________________________ 
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