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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2. Omdelbar justering
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Sammanfattning
Kommunerna i Stockholm län (KSL) har tagit fram ett förslag på en
modell för samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå.
Förslaget omfattar
1. En avsiktsförklaring som tar fram en gemensam
rekommendation och fastställer formen för samverkan.
2. Mall för lokala samverkansavtal
3. Forum för erfarenhetsutbyte där KSL kallar till möte 1g/år
4. Gemensam uppföljning med hjälp av enkäter som KSL och
Centrum för Klinisk utbildning (CKU) administrerar
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Avdelningen för stadsövergripande sociala
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Förvaltningen föreslår att avsiktsförklaringen revideras så att den
även tydligt omfattar kommunal hälso- och sjukvård inom
funktionshindersområdet inklusive socialpsykiatri och att mallen för
de lokala samverkansavtalen justeras och görs gällande för
kommun- och stadsövergripande verksamheter.
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Bakgrund
Socialnämnden har fått en remiss från Kommunstyrelsen om en
modell för samverkan mellan länets kommuner och lärosäten
avseende vårdutbildningar på högskolenivå som omfattar
verksamheter med kommunal hälso- och sjukvård.
Socialnämnden har en stadsövergripande verksamhet som berörs av
remissen, LSS hälsan. Sedan 1 oktober 2015 bedriver LSS-hälsan
hälso- och sjukvård i gruppbostäder och dagliga verksamheter enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Verksamheten ansvarar även för rehabilitering, habilitering och
förskrivning av vissa hjälpmedel i dessa enheter. Vid LSS-hälsan
arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster/fysioterapeuter, samt verksamhetschef och
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Remissen tar sin utgångspunkt i KSLs styrelsebeslut vid
sammanträdet 2016-06-16 att rekommendera kommunerna i länet
att anta en modell för samverkan.
Rekommendation med bilagor har därefter skickats för yttrande till
socialnämnden. Ärendet har också skickats för yttrande till
stadsdelsnämnderna Bromma, Hägersten-Liljeholmen,
Kungsholmen, äldrenämnden och stadsledningskontoret.
Remisstiden sträcker sig till den 2016-09-30.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Socialförvaltningens förvaltningsgrupp har behandlat
ärendet 2016-09-14. Rådet för funktionshindersfrågor har behandlat
ärendet vid sammanträde 2016-09-15.
Ärendet
Modellen för samverkan mellan kommuner i länet och lärosäten
med vårdutbildning på högskolenivå syftar till att bidra till
kommunernas förmåga att erbjuda insatser av en god kvalitet och
främja:
 ökad kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen
 kompetensutveckling och fortbildning för kommunens
medarbetare
 stimulera kunskapsutvecklingen i kommunal hälso- och
sjukvård.
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Avsiktsförklaringen ligger till grund för samverkan och utgår från
kommunernas och lärosätenas behov av samverkan för att kunna
utveckla respektive ansvarsområde. Äldreomsorg är det enda
verksamhetsområde som nämns i avsiktsförklaringen.
Berörda samverkansparter är kommunerna i Stockholms län,
Karolinska institutet, Ersta- Sköndal högskola, Röda korsets
högskola och Sofiahemmets högskola.
Utifrån att olika kommuner har olika förutsättning föreslås inte ett
avtal som gäller samtliga kommuner utan en mall för lokala
samverkansavtal presenteras, där parterna specificerar vilka
verksamheter som omfattas samt antal studenter.
Dialog och erfarenhetsbyte är tänkt att genomföras där KSL
tillsammans med CKU bjuder in. Samverkan följs även upp genom
enkäter som CKU och KSL tar fram och administrerar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att svara
Kommunstyrelsen följande:
 Socialnämnden antar modellen för samverkan under
förutsättning att texterna revideras så att det framgår att
verksamhetsområdet funktionshinder inklusive
socialpsykiatri omfattas.


Eftersom verksamheten LSS-hälsan är nystartad och under
uppbyggnad, föreslås att samarbetet inleds under 2018.



I avsiktsförklaringen beskrivs att man ska teckna lokala
samverkansavtal med kommuner/stadsdelsförvaltningar. Det
bör även kunna omfatta kommun- och stadsövergripande
verksamheter, där LSS hälsan är ett exempel.



Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar till detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Bilagor
1. Remiss från Kommunförbundet i Stockholms län gällande
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