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Sammanfattning
Socialstyrelsen har i beslut den 15 december 2011 påtalat att Tyresö kommun
och Stockholms läns landsting måste ingå en överenskommelse om samarbete
enligt 5 kap 8a § socialtjänstlagen och 8a § hälso- och sjukvårdslagen.
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Kommunen ska redovisa vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen senast den 31
mars 2012. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande.
Med anledning av pågående ärende hos Kommunförbundet Stockholms län,
om förslag till överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län, är socialförvaltningens bedömning att KSL:s beslut om
rekommendation bör inväntas. KSL kommer att behandla ärendet den 29 mars.
Beslut om att ingå överenskommelse om samarbete enligt 5 kap 8a §
socialtjänstlagen och 8a § hälso- och sjukvårdslagen kan därmed fattas av
kommunfullmäktige tidigast den 14 juni 2012, efter beredning i socialnämnd
och kommunstyrelse.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har genomfört förstärkt tillsyn av kommunens insatser för
personer med psykisk funktionsnedsättning1. I samband med tillsynen har
Socialstyrelsen uppmärksammat att det saknas en övergripande
överenskommelse mellan kommun och landsting i länet avseende samverkan
som omfattar målgruppen.
Socialstyrelsen har i beslut den 15 december 2011 (Dnr 9.1-18620/2011) påtalat
att Tyresö kommun och Stockholms läns landsting måste ingå en
överenskommelse om samarbete enligt 5 kap 8a § socialtjänstlagen och 8a §
hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen ska redovisa vidtagna åtgärder till
Socialstyrelsen senast den 31 mars 2012. Socialförvaltningen lämnar förslag till
yttrande.
Socialstyrelsen lyfter även fram förbättrings- och utvecklingsområden. Det
gäller säkerställande av upprättande av individuella planer och dess innehåll,
vikten av barnperspektiv vid handläggning av insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning som har barn samt vikten av att äldre personer med
psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda.

1

Redovisas i separat ärende.
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Planerade åtgärder
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har arbetat fram ett förslag till
överenskommelse om samverkan mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Syftet är, enligt remissutgåvan av föreslagen överenskommelse, att samverkan
mellan huvudmännen ska leda till att personer med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning får vård och insatser som ger möjlighet till
återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra.
Vidare ska överenskommelsen tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen, innehålla gemensamma mål, resursfördelning och övergripande
samarbete kring vissa grupper så att förtroendevalda och andra beslutsfattare
kan skapa långsiktiga strukturer för samverkan och ansvarsfördelning.
Styrelsen för KSL kommer den 29 mars 2012 ta ställning till föreslagen
överenskommelse och rekommendera kommunerna att anta densamma.
Landstinget och respektive kommun fattar därefter beslut om att anta
överenskommelsen. Beslutet bör fattas av kommunfullmäktige och inte av
nämnd, i enlighet med regeringens proposition ”Vissa psykiatrifrågor”
2008/09:193, s 16.

Förvaltningens bedömning
Med anledning av pågående ärende hos Kommunförbundet Stockholms län,
om förslag till överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län, är socialförvaltningens bedömning att KSL:s beslut om
rekommendation bör inväntas. Beslut om att ingå överenskommelse om
samarbete enligt 5 kap 8a § socialtjänstlagen och 8a § hälso- och sjukvårdslagen
enligt KSL:s rekommendation kan därmed fattas av kommunfullmäktige tidigast
den 14 juni 2012, efter beredning av socialnämnd och kommunstyrelse.
Gällande Socialstyrelsens bedömning av förbättrings- och utvecklingsområden
kommer detta att beaktas i samband med tecknande av överenskommelse med
landstinget och socialnämndens pågående översyn med anledning av den
förstärkta tillsynen.

