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Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 

2021-2030 

Bakgrund 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård 

(S2017:01) och har överlämnat fyra delbetänkanden och ett 

huvudbetänkande. Dessa tillsammans med Strategi för hälsa, , 

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga och 

Kraftsamling för psykisk hälsa är uppdrag som tillsammans ska 

samordna aktörer för ett mer hälsofrämjande samhälle. Genom 

riksdagsbeslut nov 2020 gäller Nationellt primärvårdsuppdrag 

från 1 juli 2021. Sveriges regioner och kommuner har 

gemensamt uppdrag genom överenskommelse mellan staten 

och SKR, att samordna utvecklingen och arbeta gemensamt 

enligt den nationellt antagna färdplanen för Nära vård. Den 

nationella tidsplanen sträcker sig i nuläget till 2027. Varje region 

har ansvar att tillsammans med kommuner samordna 

utvecklingen och arbeta i de organisatoriska mellanrum som en 

sådan system-ansats innebär. 

 

Företrädare för länets 13 kommuner har tillsammans genom 

forum som samordnas på Kommunal utveckling arbetat fram 

vad den gemensamma målbilden innebär för 

kommunuppdraget. Ansvar för helhet och delar finns i flera 

nämnder och förvaltningar samt gemensamt med Region 

Jönköpings län och andra aktörer. 

 

Dokumentet Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030 

skapar gemensam plattform för kommunerna i länets fortsatta 

arbete och skapar förutsättningar för samsyn på uppdraget för 

en samordnad utveckling. Dokumentet formulerar organisation 

för genomförande och länets kommuner föreslås fyra 

gemensamma strategier och utvecklingsområden utifrån 

målbilden. I förstärkt samverkan med invånarens behov i fokus 
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rikta insatser inom främjande arbete, stärka hälsa och det 

förebyggande arbetet, tidiga och samordnade insatser, stöd, 

omsorg och vård. Strategierna förenar den beslutade målbilden 

och utveckling mot god och nära vård med de 

kommungemensamma beslutade fokusområdena ekonomisk 

effektivitet, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

samt nya arbetssätt för att klara välfärdsutmaningen. Genom 

samverkan och samordnad utveckling kan länets kommuner 

stärka varandra, få stöd till sin lokala arena och få en effektivare 

resursanvändning.  

 

Fortsatt hantering 

PKS (primärkommunalt samverkansorgan) har vid sitt 

sammanträde i april 2021 informerats om arbetet och föreslag 

till innehåll. PKS beslutade vid detta möte att vid sitt junimöte 

anta skrivningen Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030 

och rekommendera länets kommuner att anta dokumentet som 

gemensam plattform för fortsatt arbete.  

 

Förslag till beslut 

PKS (primärkommunalt samverkansorgan) rekommenderar 

Jönköpings läns kommuner att anta dokumentet Tillsammans 

möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, 

omsorg och vård 2021-2030 

 

Jönköping den 18 maj 2021 

 

Ola Götesson 

Chef Kommunal utveckling 


