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§ 37 
 
Nära vård och omsorg – Målbild 
Handlingar: Målbild Nära Vård och omsorg i Norrbotten Bilaga 

Beslutsärende  
Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) 
beslutade 2020-12-16 att anta en process i arbetet mot en gemensam målbild för 
omställningen till en nära vård och omsorg. Ett förslag till en gemensam målbild 
redovisades till Polsam 2021-05-27. 

Under våren 2021 har ett omfattande arbete genomförts i de fyra länsdelarna med 
workshops genom aktivt deltagande från kommunerna och Region Norrbotten, 
medborgarna och privata aktörer. Arbetet har förutom förslag till målbild utmynnat i 
en utmaningsformulering och vision. Ansatsen är att målbilden ska svara upp mot 
utmaningsformuleringen.  
 
Utmaningsformulering 
Vi vill genom samverkan, tilltro och respekt för varandra skapa en sammanhållen 
vård och omsorg som utgår från personens behov och resurser, där ekonomi, lagar 
och avtal samt organisatoriska gränser och ledarskap inte hindrar utan stöttar 
arbetet. 
 
Vision 
God hälsa och upplevelse av välbefinnande oavsett mina förutsättningar och 
geografisk plats 
 
Målbild 
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Målbilden är grunden till fortsatt utveckling i samverkan mellan länets kommuner 
och Region Norrbotten. Målbilden kommer ligga till grund för utformning av en 
strategi för Nära vård och omsorg med tillhörande färdplan.   
 
Polsam beslutade 2021-05-27 att anta den gemensamma målbilden vilken nu 
föreslås beslutas av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att  Styrelsen inom Norrbottens Kommuner rekommenderar kommunerna 

att anta målbilden för en Nära vård och omsorg  
 
 
Ordföranden föreslår styrelsen besluta 
 
Att  Styrelsen inom Norrbottens Kommuner rekommenderar kommunerna 

att anta målbilden för en Nära vård och omsorg 
 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  Styrelsen inom Norrbottens Kommuner rekommenderar kommunerna 

att anta målbilden för en Nära vård och omsorg 
___  
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