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Kommunernas roll inom vårdsektorn (KOMVård
Svenska Kommunförbundets styrelse har beslutat att inrätta en programberedning om
kommunernas roll inom vårdsektorn. Den skall arbeta under 1993 och 1994. Programmets
syfte, utgångspunkter och arbetsformer framgår av bilagd promemoria. Beredningen har
beslutat kalla sig KOMVÅRD.
Beredningen leds av Eva Rydén (c), Härryda och ledamöter är Ulla Arnholm (fp), Kungälv,
Margareta Arvidson (m), Simrishamn, Ulla-Britt Hagström (kds), Skövde, Ingegerd Karlsson
(s), Töreboda, Kjell Nilsson (s), Söderhamn samt Harry Strandberg (s), Umeå.
Nära samverkan med kommunerna
Arbetet i beredningen skall ske i nära samverkan med kommunerna. Inom förbundskansliet
planerar vi nu arbetets uppläggning. Genom detta cirkulär vill vi etablera kontakt med
kommunerna i programarbetet.
Kontaktperson
Vi vill ha en kontaktperson i varje kommun. Det bör vara en person som arbetar med
planering och utveckling inom vård och omsorgsområdet. I programmet kommer bl a frågor
om primärvård, psykiatri, länssjukvård, finansiering, arbetsorganisation, styrformer att tas
upp. Sänd före den 5 mars in bilagd blankett till Svenska Kommunförbundet, Barbro
Westin, 118 82 Stockholm med namn och adress ifyllt.
Nyhetsblad
Vi kommer ge ut ett nyhetsblad från KOMVÅRD. Bladet blir ett forum för information om
de frågor som behandlas i programmet. Förhoppningen är att även kunna få till stånd en
diskussion om vårdsektorns utveckling där kommuner och andra berörda deltar.
Vi kommer att sända ut nyhetsbladet när vi har tillräckligt material och till en adress per
kommun. Vi förutsätter att kommunens adressat distribuerar informationen vidare till dem
som behöver informeras i kommunen.
Om ni inte anger en annan person än kontaktpersonen som adressat för nyhetsbladet så går
detta till kontaktpersonen.
Kontakt - idéutbyte
Vi vill ha kontakt med förtroendevalda eller tjänstemän i kommunerna som har synpunkter
på vilka frågor vi bör lyfta fram, studier som behöver göras, material som kan behöva tas
fram eller överhuvud taget vilken roll kommunen bör ha i framtidens vårdsektor.
Hör av dig till Gert Alaby tfn 08-772 41 65 eller 010-226 75 38 eller per fax 08-772 43 10. Du
kan också sända över material eller funderingar per post: Gert Alaby, Svenska
Kommunförbundet, 118 82 STOCKHOLM.
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