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Uppdragsbeskrivning för den politiska samrådsgruppen

Inledning
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för den nära
vården i mellersta Bohuslän.
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Därmed ges förutsättningar för
en långsiktig planering, styrning och ledning.
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Vården och insatserna ska av den
enskilde upplevas som sömlös.
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera
framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård.
Grupper som särskilt ska uppmärksammas:
•
•
•
•
•

Barn och unga vuxna med utsatt situation
De mest sjuka äldre
Personer med psykisk ohälsa
Personer med funktionsnedsättning
Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdsamverkan SIMBA utgår från politiskt antagen genomförandeplan för den nära
vården.
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Syfte
Syftet med den politiska samrådsgruppen är att ansvara för att närvårdsamverkan har ett
individ- och medborgarfokus och att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
integreras i samverkansfrågorna.

Uppdrag
•

Föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma närvårdsfrågor på delregional
nivå utifrån ett utförar- och beställarperspektiv

•

Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och
patienternas behov av en väl fungerande samverkan

•

Föreslå respektive nämnd/styrelse att fatta beslut i frågor där det finns behov av
samsyn för fortsatt utveckling av närvårdssamverkan

•

Prioritera och ta fram mål och målområde för de angivna grupper som särskilt ska
uppmärksammas inom ramen för Närvårdssamverkan SIMBA

•

Följa upp resultaten av närvårdssamverkan samt återrapportera till respektive nämnd
och styrelse.

Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut.
Bindande beslut fattas i respektive nämnder och styrelser genom fastställande av
samrådsgruppens inriktningsbeslut.
Den politiska samrådsgruppen sammanträder två gånger per år samt däremellan vid behov.

Representation
SIMBAs politiska samrådsgrupp består av ordförande och/eller en eller två valda
representanter i
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
• Styrelsen för Närhälsan
• Styrelsen för region gemensam hälso- och sjukvård RHS
• Styrelsen för habilitering och hälsa
• Tandvårdsstyrelsen
• Styrelsen för sjukhusen i Väst
• Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Ales kommun
• Utskottet för trygghet och stöd, Kungälvs kommun
• Utskottet för bildning och lärande, Kungälvs kommun
• Bildnings- och sociala utskottet, Stenungsunds kommun
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•

Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns kommun

•

Socialnämnden, Tjörns kommun

•

SIMBAs processledare (adjungerad)
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Med hänsyn till komplexiteten i samverkansfrågor och utveckling av samverkan äger
representanterna inte rätt att utse ersättare vid förhinder. Det ingår i var och ens uppdrag
som representant att i förväg lämna synpunkter vid förhinder och i efterhand inhämta
information från sammanträdena. Vidare ingår det i uppdraget att säkerställa
informationskedjan till och från samrådsgruppen inom den egna nämnden/styrelsen.
Ordförandeskapet
Ordförandeskapet i samordningsgruppen och ordförandeskapet i den politiska
samrådsgruppen omfattas av samma nämnd/styrelse. Ordförandeskapet är roterande
mellan de olika huvudmännen och löper över en period om två år.
Den politiska samrådsgruppen har även en vice ordförande. Posten som vice ordförande
innehas av den av huvudmännen som inte har ordförandeskapet. Det vill säga att när
regionen har ordförandeskapet är det någon av kommunerna som besätter vice
ordförandeposten och vice versa.
Ordförandeskapet inom regionen roterar mellan Styrelsen för sjukhusen i Väst, Styrelsen för
Närhälsan och Styrelse för Regiongemensam sjukvård.
Inom SIMBA finns beslut om att ordförandeskapet ska innehas av någon av de utförande
verksamheterna.

