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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remiss över
motion av Kristina Axén Olin och Christer Wennerholm (m) om gemensamt
huvudmannaskap mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting inom psykiatrin

Dag Helin
Vera Josefsson

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab för utredning
och projekt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad motion från Kristina Axén Olin och Christer
Wennerholm (m) till stadsledningskontoret, socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna
Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia och Liljeholmen. Remissvar ska lämnas till den 1
mars 2004.
Motionen
I motionen, bilaga 1, framhålls att det alltför ofta uppstår olika gränsdragningsproblem
mellan kommun och landsting och att det är angeläget att samordna resurser och ansvar i
arbetet med missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Det framhålls också vikten av
att nå en samsyn när det gäller vård och behandling för nämnda grupper. Vidare påpekas
att det nu finns en lagstiftning som möjliggör ett gemensamt huvudmannaskap på detta
område. Motionärerna hemställer:
”Att uttala att Stockholms stad vill se ett gemensamt huvudmannaskap med Stockolms
läns landsting rörande missbruksvården och psykiatrin
att staden snarast upptar förhandlingar med Stockholms läns landsting i syfte att nå ett
gemensamt huvudmannaskap inom missbruksvården och psykiatrin”
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i uppfattningen att det är angeläget att staden och landstinget
kan samarbeta på ett så bra sätt som möjligt kring stöd och insatser till personer med
psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik.
Sedan några år pågår diskussioner mellan staden och landstinget kring olika s k
gränsdragningsfrågor. Arbetet bedrivs i olika arbetsgrupper och omfattar såväl
äldreomsorg, fysiskt funktionshindrade, beroendefrågor och insatser till psykiskt
funktionshindrade. Det pågår också särskilt arbete för att hitta samordnade insatser till
hemlösa. Syftet är att uppnå en samsyn och gemensamma insatser men också att reglera
ansvarsförhållanden och finansieringsfrågor.
Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder, som är
utskrivningsklara från somatisk vård, finns en överenskommelse kring vissa delar i hälsooch sjukvårdsansvaret mellan staden och Stockholms läns landsting. Denna
överenskommelse utgör ett bra stöd i det lokala arbetet för målgrupperna.
Inom flera stadsdelsförvaltningar finns lokala samverkansöverenskommelser med
landstingets psykiatri och beroendevård och ett fördjupat samarbete diskuteras där bl a
gemensamma mottagningar ingår.
En särskild arbetsgrupp med representanter för staden och landstinget arbetar med att ta
fram en överenskommelse för gemensamma frågor kring personer med psykiska

funktionshinder och eller missbruksproblematik. I uppdraget ingår att definiera de olika
ansvarsområdena, utarbeta rutiner för utskrivningsklara patienter och gemensamma
vårdplaneringar, ta fram en modell för kostnads- och ansvarsfördelning mellan
huvudmännen vid placeringar i olika vård- och boendeformer samt utforma
gemensamma rutiner för insatser till personer i LRV-vård (Lagen om rättspsykiatrisk
vård) och LPT–vård (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Överenskommelsen syftar till att
utgöra ett stöd i det pågående arbetet med lokala gemensamma överenskommelser och
handlingsplaner.
Den 1 juli 2003 trädde en ny lag i kraft som ger ett landsting och en eller flera kommuner
som ingår i landstinget möjlighet att genom samverkan i en gemensam nämnd fullgöra
uppgifter inom vård- och omsorgsområdet, även om det inte rör en för huvudmännen
gemensam uppgift. I den gemensamma nämndens ansvarsområde ska uppgifter från såväl
landstinget som kommunen ingå.
Den gemensamma nämnden utgör en egen myndighet men inte en juridisk person och
nämnden ska ingå i någon av de samverkande huvudmännens organisation, sk
värdkommun eller värdlandsting. Den gemensamma nämndens behörighet och
befogenhet preciseras i en överenskommelse mellan de samverkande nämnderna.
Socialtjänstnämnden har i budget haft uppdrag att i samråd med stadsdelsnämnderna
föreslå ett samlat huvudmannaskap med landstinget inom vård och omsorgsområdet i
någon eller några stadsdelsnämnder, sk gemensam nämnd. Under hösten 2003 inbjöd
socialtjänstförvaltningen ansvariga för stadsdelsnämndernas missbrukarvård och
socialpsykiatri till ett möte, där de lagliga förutsättningarna för gemensamma nämnder
klargjordes och lämpliga verksamhetsområden samt organisatoriska förutsättningar
diskuterades.
Socialtjänstförvaltningen anser att det arbete som pågår med att uppnå
överenskommelser om samverkan mellan landstinget och staden inom beroendevård och
psykiatri har förutsättningar att ge ett bra underlag för samverkan och lösa en del av de
problem som uppstår då flera huvudmän har ansvar för insatser till psykiskt
funktionshindrade och personer med missbruksproblematik. Det pågår också
diskussioner om hur man kan samarbeta mellan socialtjänsten, primärvården, psykiatrin
och beroendevården i de planerade närsjukvårdsområdena.
Socialtjänstförvaltningen anser att det finns frågor som måste utredas innan gemensamt
huvudmannaskap införs för personer med missbruksproblematik och psykiskt
funktionshindrade. Det gäller t ex former för behörighet och befogenheter,
ansvarsfördelning och finansieringsfrågor bl a respektive huvudmans andel av
kostnaderna och resursöverföring, budgetprocess samt arbetsgivarfrågor. Förvaltningen
ställer sig inte negativ till att medverka i en sådan översyn, men anser att frågan om
gemensamma nämnder måste förankras i de enskilda stadsdelsnämnderna liksom i
stadens ledning innan ytterligare utredning görs.
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