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avlidna. Uppdatering av prisuppgifter och vissa
referenser.
Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/182
Förvaltningens förslag till beslut
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tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälsooch sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län,
daterad mars 2017, tydliggör kostnader, administrativa rutiner och
ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring.
Landstingsfullmäktige antog överenskommelsen i november 2018
och kommunerna i mars 2019.
Den långa handläggningstiden hos landstinget har inneburit att
prisuppgifter och vissa referenser i överenskommelsen blivit
inaktuella och kommer att uppdateras. Dessa uppgifter innebär
ingen förändring av huvudinnehållet i överenskommelsen. Senast
april 2019 ska en uppdaterad version av överenskommelsen vara
klar.
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Förvaltningen ställer sig positiv till uppdateringen av prisuppgifter
och vissa referenser i överenskommelsen om omhändertagande av
avlidna.
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Bakgrund
Landstingsfullmäktige antog den 20 november 2018 överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län daterad
den 30 mars 2017. Överenskommelsen skickades ut med rekommendation till kommunerna i januari 2019. Socialchefsnätverket
beslöt vid ett möte den 1 mars 2019 att kommunerna antar överenskommelsen.
Ärendet
Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och
ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm.
Den långa handläggningstiden hos landstinget har inneburit att vissa
uppgifter i överenskommelsen har blivit inaktuella. Det gäller
referenser till lagrum, cirkulär och handbok samt aktuella kostnader
för bårhusförvaring. Revidering och uppdatering av överenskommelsen görs i samråd med Storsthlm och Region Stockholm.
Storsthlm kommer att göra en sammanställning av de uppgifter som
ska uppdateras. Dessa uppgifter innebär ingen förändring av huvudinnehållet i överenskommelsen. Senast i slutet av april ska en uppdaterad version av överenskommelsen vara klar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till uppdateringen av prisuppgifter
och vissa referenser i överenskommelsen om omhändertagande av
avlidna.
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