
 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2021-10-20 

Tjänsteskrivelse Val av representanter till 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Diarienummer 2021/526, löpnummer 3546/2021 
 

Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Till ledamot i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utses Mikael Dahl (C). 
 
Till ersättare i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utses Sebastian Gustavsson (M).  
 

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2021-06-04 att föreslå det delregionala politiska samrådet att revidera 
inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende den kommunala 
politiska representationen och därefter ge kommunerna i uppdrag att utse representanter till 
Närvårdssamverkan från och med 2022-01-01. Direktionen beslutade vid sitt sammanträden 
2021-09-10 att ge medlemskommunerna i uppdrag att utse representanter till 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg från och med 2022-01-01. Befintliga ledamöters 
uppdrag upphör 2021-12-31.  
 
Den 29 september 2021 meddelade Boråsregionen att varje kommun ska välja en ledamot 
och 1 ersättare till Närvårdssamverkan. Medlemskommunernas val ska meddelas 
Boråsregionen senast 2021-11-30. 
 

Ärendet 
Se sammanfattning.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2021-10-18 § 9 Representanter Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 
2 Protokollsutdrag § 61 210910 Val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
3 Protokollsutdrag § 44 210604 Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 
 

Beslut lämnas till 
Boråsregionen 
De valda 
Kansliet 
 
 
 
 

Maria Winsten  

Kommunsekreterare  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 



   

    

 

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning 

Protokoll 2021-10-18 

 Tid och plats Måndag 18 oktober 2021 klockan 18:00 – 18:10, i Stadshusfiket    

 Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare 
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
Lisa Åkesson (NU) 

  Elisabeth Stålbrand (NU) 
  Jan Holmin (M) 

Klas Redin (S) 
     

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Eva Grönbäck (M) 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Börje Eckerlid 

 
  Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
  Eva Grönbäck  

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Val- och arvodesberedningen 
Sammanträdesdatum  2021 10-18 
 
Datum då anslaget sätt upp 2021-10-20 Datum då anslaget tas ner 2021-11-11 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
 Protokollet justeras digitalt 
                      Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 

     

    

 



   

 

§ 9/2021  
 

Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
(delregionala politiska samrådet, DPS) 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 

2021-06-04 att föreslå det delregionala politiska samrådet att revidera inriktningsdokumentet 

för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende den kommunala politiska representationen 

och därefter ge kommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan från 

och med 2022-01-01. Direktionen beslutade vid sitt sammanträden 2021-09-10 att ge 

medlemskommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg från och med 2022-01-01. Befintliga ledamöters uppdrag upphör 2021-12-31.  

Den 29 september 2021 meddelade Boråsregionen att varje kommun ska välja en ledamot och 

1 ersättare till Närvårdssamverkan. Medlemskommunernas val ska meddelas Boråsregionen 

senast 2021-11-30. 

Inkomna förslag på mötet  
Lisa Åkesson (NU) föreslår Mikael Dahl (C) som ledamot. 
Jan Holmin (M) föreslår Sebastian Gustavsson (M) som ersättare.  

 
Beslutsgång  
Beredningsledare Börje Eckerlid (C) frågar om val- och arvodesberedningen kan besluta att 
föreslå ovanstående till kommunfullmäktiges beslut och finner att så är fallet. 
 

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Som ledamot i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg föreslår val- och arvodesberedningen 

Mikael Dahl (C). 

 

Som ersättare i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg föreslår val- och arvodesberedningen 

Sebastian Gustavsson (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-09-10 
Sida 14 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Diarienummer: 2021/SKF0122 
 
Beslut 
Direktionen ger medlemskommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg från och med 2022-01-01. Befintliga ledamöters uppdrag upphör 2021-12-31 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2021-06-04 fattade Direktionen beslut om att föreslå det delregionala politiska 
samrådet, DPS, att revidera inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende 
den kommunala politiska representationen och att därefter ge kommunerna i uppdrag att utse 
representanter till Närvårdssamverkan från och med 2022-01-01. 
 
Delregionalt politiskt samråd fattade ovanstående beslut vid sitt sammanträde 2021-06-17.  
 
Expedieras till 
Delregionalt politiskt samråd 
Medlemskommunerna 
 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-06-04 
Sida 15 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Diarienummer: 2021/SKF0122 
 
Beslut 
Direktionen föreslår det delregionala politiska samrådet att revidera inriktningsdokumentet för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende den kommunala politiska representationen och 
därefter ge kommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan från och med 
2022-01-01 
 
Sammanfattning 
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. 
 
Enligt nu gällande inriktningsdokument är kommunerna i det delregionala politiska samrådet, DPS, 
representerade av ledamöterna i Boråsregionens politiska beredning Välfärd och Kompetens. Trots 
att samverkan idag upplevs som både effektiv och ändamålsenlig, följer inte den kommunala 
representationen utgångspunkten om att samverkan ska ske på lägsta effektiva nivå. För att följa 
intentionerna med Närvårdssamverkans syfte bör istället kommunerna utse egna representanter till 
det delregionala politiska samrådet.  
 
Förslaget är att inriktningsdokumentet revideras utifrån ovanstående samt att nuvarande val av 
kommunala politiska ledamöter avslutas 2021-12-31. Samtidigt ges kommunerna ett uppdrag att 
välja nya representanter till Närvårdssamverkan from 2022-01-01. 
 
Expedieras till 
Delregionalt politiskt samråd 
Medlemskommunerna 
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