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Förslag till ”Överenskommelse om samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning mellan kommunerna och
landstinget i Stockholms län”.
Svar på remiss från KSL Kommunförbundet Stockholms Län.
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stadsdelsdirektör
Bakgrund
Sedan den 1 januari 2010 är kommun och landsting skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt hälso- och sjukvårdslagen, 8a § HLS och
socialtjänstlagen 5 kap 8a SoL. Överenskommelsen ska 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, enligt ”Vissa psykiatrifrågor mm”, prop
2008/09:193.
En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på en överenskommelse och innan
arbetsgruppen arbetar vidare önskar de få synpunkter på förslaget och har därför
sänt förslaget på tjänstemannaremiss. Arbetsgruppen har ställt fyra frågor, se
nedan.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
1. Bidrar överenskommelsen till bättre samverkan mellan huvudmännen?
Förvaltningen är positiv till att en överenskommelse tecknas mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Förutsättningar för samverkan förbättras
ytterligare vid en överenskommelse om gemensamt synsätt kring
kostnadsfördelningen vid placering.
2. Vad saknas?
Enligt förvaltningen saknas ingenting.
3. Vad behöver ändras/förtydligas?
Under punkt 5.2 bör det förtydligas vilket boende som avses när det gäller hälsooch sjukvårdsinsatser. Avses boenden enligt SoL och/ eller LSS? Kommunen har
ansvar för hälso- och sjukvård i boenden med service insatser, inte annars.
Punkt 10 ”Bättre kravspecificering”
Enligt förvaltningen är det inte bra att börja försöka specificera vilken del av
omvårdnaden på HVB som är ”socialtjänst” respektive ”hälso- och sjukvård”. Det
är lätt att glömma den psykiatriska omvårdnaden som är något annat än den
farmakologiska behandlingen. Förvaltningens uppfattning är att psykiatrin gärna
hävdar att kostnaden för hälso- och sjukvårdsdelen vid HVB-placering handlar om
hur mycket personalresurser som medicinutdelning tar i anspråk och hur mycket
tid konsultläkaren lägger på boendet.
4. I avsnitt 10 ”Placering på Hem för vård och boende HVB” och under rubriken
”Kostnadsansvar” har arbetsgruppen diskuterat olika lösningar. Resultatet blev två
alternativ – synpunkter på dessa?
Förvaltningen förordar alternativ 2 där kostnaden fördelas enligt en schablon
istället för att diskussioner förs för varje enskild individ.
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Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om riktlinjer och rutiner för
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Stockholms län enligt SOSFS 2008:20

