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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar till kommunstyrelsen på remiss om
överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Storsthlm har skickat ut en rekommendation att Stockholms stad
ska anta överenskommelsen om omhändertagande av avlidna
mellan kommunerna i länet och Region Stockholm. Socialnämnden
har fått den på remiss från kommunstyrelsen. Målgruppen för
överenskommelsen är personer som avlider inom Stockholms läns
kommuners särskilda boende och dagverksamheter enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och boenden med särskild service och
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) där kommunen är sjukvårdshuvudman.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader,
administrativa rutiner och ansvarsfördelning gällande transport av
avlidna samt bårhusförvaring mellan kommunerna och Region
Stockholm. Förvaltningen anser att överenskommelsen behövs för
att tydliggöra rutiner och ansvarsfördelning och det är bra med en
enhetlig hantering över hela länet. Förvaltningen rekommenderar att
överenskommelsen antas och att socialnämnden hänvisar till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat en
rekommendation från Storsthlm om ett förslag till en
överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
kommunerna i länet och Region Stockholm. Övriga remissinstanser
är stadsledningskontoret, kyrkogårdsnämnden, äldrenämnden,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och
Älvsjö stadsdelsnämnd. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 24 april 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens avdelning för
stadsövergripande sociala frågor i samverkan med
äldreförvaltningen som lämnar ett eget yttrande till
kommunstyrelsen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp den
10 april 2019. Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att
behandla ärendet den 11 april 2019.
Ärendet
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträde den 31 januari 2019
att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen
om omhändertagande av avlidna. Överenskommelsen antogs av
Landstingsfullmäktige den 20 november 2018.
Målgruppen för överenskommelsen är personer som avlider inom
Stockholms läns kommuners särskilda boende och dagverksamheter
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och boenden med särskild service och
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) där kommunen är sjukvårdshuvudman.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader,
administrativa rutiner och ansvarsfördelning gällande transport av
avlidna samt bårhusförvaring mellan kommunen och Region
Stockholm.
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Förslaget till överenskommelse är en reviderad version av en
tidigare överenskommelse som när den var ute på rekommendation
inte antogs av alla kommuner, däribland Stockholms stad. Detta
berodde bland annat på att den tidigare överenskommelsen var en
trepartsöverenskommelse som gällde mellan Region Stockholm,
kommunerna i Stockholms län samt bårhusen som juridisk person,
vilket stadens juridiska enhet ansåg inte vara förenligt med stadens
riktlinjer. Den juridiska enheten rekommenderade att staden inte
skulle skriva på överenskommelsen så länge tredje part fanns med.

Tjänsteutlåtande
Dnr 171-139/2019
Sida 3 (3)

Det nuvarande förslaget till överenskommelse är reviderat och
gäller enbart mellan de två huvudmännen kommun och landsting.
Överenskommelsen är också förtydligad och omformulerad rent
språkligt jämfört med det första förslaget.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen och äldreförvaltningen instämmer i att en
överenskommelse behövs för att tydliggöra rutiner och
ansvarsfördelning mellan kommunerna och Region Stockholm när
det gäller personer som avlider inom kommunens särskilda
boendeformer och det är bra med en enhetlig hantering över hela
länet.
Förvaltningen vill till Storsthlm och Region Stockholm påtala att
där det hänvisas till läkarinsatser i särskilt boenden enligt LSS
behöver förtydligas att det inte finns avtal om läkarmedverkan. När
dessa personer avlider måste Region Stockholm istället hänvisa till
sina husläkaravtal och gången vara densamma som om en person
avlider i ordinärt boende.
Socialförvaltningen har inget att invända utan rekommenderar
kommunstyrelsen att anta överenskommelsen och föreslår att
socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Bilagor
1. Remiss från kommunstyrelsen
2. Rekommendation från Storsthlm
3. Uppdatering av vissa uppgifter från Storsthlm
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