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Uppföljning av tilläggsuppdrag och utbetalning av ersättning
Sammanfattning
Regionstyrelsen har genom ett tilläggsuppdrag utformat en beställning till
primärvården för Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil. Avsikten
är en förstärkning till hälsocentralerna Ersboda, Mariehem och Ålidhem i Umeå, för
att komplettera och stärka första linjen Hälsa, lärande och trygghet (HLT) kring barn
och ungdomar.
I uppdraget för 2021 ingick att ta fram en handlingsplan där satsningen ska
kännetecknas av nära dialog med socialtjänst, skola, Umebrå samt lämpliga ideella
aktörer.
Till den 15 november 2021 har berörda hälsocentraler inte presenterat någon
övergripande handlingsplan för denna satsning. Det som hittills är presenterat är
beskrivningar av pågående projekt från två av hälsocentralerna; Utökat
hembesöksprogram i samverkan vid Ersboda familjecentral och Dans för hälsa vid
Mariehems hälsocentral till en total kostnad för 2021 ca 150 000 kr.
Ärendet överlämnades till arbetsutskottet med förslag om att de insatser i områden
med socioekonomisk profil som hittills presenterats ska ersättas för 2021 och under
2022.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet den 30 november 2021 diskuteras
förslaget som utmynnade i att arbetsutskottet beslutade att en konsekvensanalys
ska tas fram som visar vad det skulle innebär om satsningen avbryts. Beslutet
åsyftade 2022 års projekt och i efterhand har det uppmärksammats att något beslut
om att bevilja ersättning för 2021 års verksamhet aldrig togs.
För att kunna betala ersättning till hälsocentralerna för 2021 års tilläggsuppdrag tas
beslutet som ett ordförandebeslut.
Beslut
De insatser i områden med socioekonomisk profil som hittills presenterats ska
ersättas för 2021.

Beslutsunderlag
•
•

Arbetsutskottets protokoll 30 november 2021
Tjänsteskrivelse
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