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Sammanfattning
Remissen avser förslag till reviderade riktlinjer med anledning av förändrad lagstiftning och ändrade rutiner vid utredning av behovet av insatser inom socialpsykiatrin. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller
utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialpsykiatri. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och utgår
från socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och
annan relevant lagstiftning. De föreslagna reviderade riktlinjerna avses ersätta nu
gällande riktlinjer från 2004. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till de föreslagna förändringarna, men lämnar synpunkter avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samverkan, val av boendeinsatser, boendestöd samt barn till
personer med psykisk funktionsnedsättning.
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Bilaga
Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri.
Remissbehandling
Kommunstyrelsen har i remissen begärt svar från samtliga stadsdelsnämnder samt
stadsledningskontoret.
Riktlinjerna behandlades i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden den 22 juni
2010. Nämnden beslutade att godkänna förslaget till nya riktlinjer.
Stadsdelsnämndens handikappråd har tillställts och därtill informerats om ärendet
vid två tillfällen, den 13 december 2010 och den 20 januari 2011. Rådet avstår från
att lämna yttrande i frågan.
Remissvaret ska vara inlämnat senast den 18 februari 2011.
Riktlinjerna
De nuvarande riktlinjerna för socialpsykiatrin antogs av kommunstyrelsen i april
2003 och reviderades i mars 2004. Sedan dess har lagstiftningen ändrats och staden har infört en ny utredningsmetod inom socialpsykiatrin DUR (Dokumentation,
Utvärdering, Resultat) samt beslutat att valfrihet ska råda för vissa insatser. För att
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning
och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialpsykiatri krävs att nu
gällande riktlinjer uppdateras. Förslaget till nya riktlinjer är framtagna för att underlätta handläggningen av ärenden inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. Riktlinjerna har anpassats till de ändringar som har skett inom socialpsykiatrin de senaste åren, bland annat ska evidensbaserade och kunskapsbaserade metoder användas. De nya riktlinjerna tar upp ny lagstiftning, utredning, uppföljning, dokumentation samt olika former av insatser. Målgruppen har förändrats sedan tidigare
riktlinjer, vilket innebär att avsnitt som bland annat behandlar unga vuxna, asylsökande, brottsoffer, PTSD (post traumatiskt stress syndrom) har lagts till. Den enskildes inflytande och delaktighet i utredningen och vid genomförande av insatser
betonas.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till föreslagna förändringar, men lämnar
synpunkter avseende nedan upptagna punkter.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Den del av målgruppen som omfattas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
kan vara svår att avgränsa, eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om-
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fattar ett flertal olika diagnoser. I riktlinjerna framhålls att varje stadsdelsförvaltning bör, utifrån sin egen organisation, ha rutiner för hur samverkan och handläggning avseende enskilda med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ske.
Förvaltningen anser att det i denna fråga inte bör ligga på enskilda stadsdelsförvaltningar att avgöra om och hur samverkan och handläggning ska ske, det bör i
dessa riktlinjer tydligt framgå att varje stadsdelsförvaltning ska ha utarbetade rutiner för samverkan och handläggning avseende enskilda med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Erfarenheter från projekt ”Samlas” visade att kunskapen hos personal inom landstinget och socialtjänsten behöver öka om vuxna personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Likaså behöver samarbetsformer för att förmedla anpassade och samordnade insatser utvecklas i syfte att minska risken för att målgruppen
drabbas av sociala och psykiska problem.
Samverkan
I riktlinjerna framhålls att det i psykiatrireform och policydokument talas om betydelsen av samverkan mellan främst socialtjänst och psykiatrin för att på bästa
sätt tillgodose den enskildes behov av stöd och insats. Från januari 2010 finns krav
på överenskommelser och samarbete mellan kommun och landsting inskrivet i 5
kap. 8 a § SoL och i 8 a § HSL. Målet med dessa överenskommelser är att skapa
en sådan tydlighet i ansvarsfördelning och samverkansformer att den enskildes
behov bäst tillgodoses. Förvaltningen är mycket positiv till att denna samverkan
skrivits in i de båda lagarna och uppskattar att det i riktlinjerna klargörs vilka rutiner som ska finnas och vad som ingår i dessa, så att det inte kan råda några tvivel
om hur samverkan ska ske.
Val av insatser
Beslut av insatser fattas enligt tillämpligt lagrum i SoL och LSS. Valet av insatser
ska alltid bedömas utifrån den enskildes individuella situation. Beslutet bör även
tidsbegränsas utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till den sökta insatsen. Förvaltningen anser att det i riktlinjerna borde vara ett ska-krav på tidsbegränsat beslut. Härigenom blir kravet på uppföljning av individens insatser tydligare och
därmed ökar också kontakterna med beslutande handläggare.
Boendestöd
Boendestöd ges som regel dagtid vardagar och är en social och praktisk stödinsats.
Denna syftar till att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv både
inom och utanför det egna hemmet. Förvaltningen anser att det i riktlinjerna borde
framgå att det finns möjlighet att få insatsen boendestöd även kvällar och helger
om behovet klart framgår i beslutet för den enskilde.
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Barn till personer med psykisk funktionsnedsättning
Det är viktigt att särskilt uppmärksamma situationen för barn till personer med
psykisk funktionsnedsättning och hitta samarbetsformer med andra områden inom
socialtjänsten, myndigheter och organisationer för att ge barnen och familjerna
lämpligt stöd. Förvaltningen vill i detta sammanhang framhålla vikten av det som
beskrivs gällande samarbetsformer.
Utöver vad som ovan redovisas har stadsdelsförvaltningen inte något att erinra
mot det reviderade förslaget till riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom
stadens socialpsykiatri.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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