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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del förslaget till gemensam policy och
modell för samverkan och samordning av insatser till vuxna personer med
utvecklingsstörning som behöver stöd från såväl kommunen som landstinget.
2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet och förslaget till gemensam
policy för behandling till kommunstyrelsen för beslut.

Dag Helin
Fredrik Jurdell
Sammanfattning
Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad och Handikapp & Habilitering,
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt
policydokument för samverkan och samordning av insatser av de båda
huvudmännens insatser till vuxna personer med utvecklingsstörning. Den
gemensamma policyn har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2007:10
och SOSFS 2008:20.
I takt med att antalet privata utförare som ger insatser på uppdrag av landstinget
och staden ökar, så ökar samtidigt behovet av samarbete för att samordna
huvudmännens och olika aktörers insatser. Socialtjänstförvaltningen anser att

106 64 Stockholm. Swedenborgsgatan 20
Telefon 08-508 25 000. Fax 08-508 25 099
pia.ludvigsen.ehnhage@sot.stockholm.se

www.stockholm.se/socialtjänstförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 3.1-0653/2008
SID 2 (3)

policydokumentet kan bli ett viktigt redskap för att utveckla samarbetet mellan
landstinget och staden i frågor som rör vuxna personer med utvecklingsstörning.
För att policydokumentet ska kunna utgöra ett kraftfullt verktyg som beaktas i det
praktiska arbetet föreslår förvaltningen att alla verksamheter ska omfattas av
dokumentet, oavsett regiform. Detta förutsätter dock att samverkansskyldigheten
inarbetas i de avtal som tecknas mellan staden och privata utförare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Policydokumentet har varit på förvaltningsremiss till stadsdelsförvaltningarna för
synpunkter. Elva stadsdelsförvaltningar har lämnat synpunkter på remissen vars
slutdatum för remissvar var 2008-09-16. Socialtjänstnämndens handikappråd har
tagit del av ärendet 2008-12-08.
Bakgrund
Socialtjänstförvaltningen och Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns
landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för vuxna
personer med utvecklingsstörning. Med en gemensam policy och modell för
strukturerad samverkan och samordning av den enskildes insatser vill parterna
underlätta vardagen för vuxna personer med utvecklingsstörning som är i behov av
stöd från båda huvudmännen.
Den gemensamma policyn har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering SOSFS
2007:10 och SOSFS 2008:20. I den tydliggörs att olika insatser för den enskildes
habilitering och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska
samordnas med insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen i övrigt, tandvårdslagen,
socialtjänstlagen (SoL) vad gäller omsorg om äldre och funktionshindrade och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Syftet med en gemensam policy och modell för samverkan och samordning av
insatser har även sin utgångspunkt i svensk handikappolitik, som handlar om den
enskildes delaktighet, självständighet och självbestämmande.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialtjänstförvaltningen anser att policydokumentet kan bli ett viktigt redskap för
att utveckla samarbetet mellan landstinget och staden i frågor som rör vuxna
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personer med utvecklingsstörning. Det är angeläget med fungerande former för
samverkan när det finns behov av att samordna huvudmännens insatser till den
enskilde. Det är särskilt viktigt med hänsyn till att huvudmännens insatser i ökad
utsträckning kommer att ges av olika utförare i annan regi än landstingets eller
kommunens egen. Då ökar även behovet av samordning, vilket flera
stadsdelsförvaltningar har påpekat i sina remissvar.
Avsikten med policydokumentet är att det ska fungera som ett praktiskt stöd för
huvudmännens samverkan. I dokumentet klargörs de olika huvudmännens ansvar
och olika roller. En modell för hur en strukturerad och samordnad planering av
insatserna till den enskilde kan gå till rent praktiskt beskrivs. Modellen är tänkt att
fungera som ett konkret verktyg för berörda aktörer hos respektive huvudman i
deras samordningsarbete.
Utgångspunkt för att samordning av huvudmännens insatser ska kunna ske är att
det finns ett samtycke från den enskilde och att denne är delaktig i samordningen
av de egna insatserna. Den enskildes delaktighet under hela samordningsprocessen
har ytterligare lyfts fram och förtydligats efter synpunkter i samband med
remissen.
För att en policy av det här slaget ska få genomslag behöver det förankras på alla
nivåer hos de båda huvudmännen. Gemensamma informationsinsatser planeras
därför av socialtjänstförvaltningen och Handikapp & Habilitering. För att
policydokumentet ska kunna utgöra ett kraftfullt verktyg som beaktas i det
praktiska arbetet föreslår förvaltningen att alla verksamheter ska omfattas av
dokumentet, oavsett regiform. Detta förutsätter dock att samverkansskyldigheten
inarbetas i de avtal som tecknas mellan staden och privata utförare.
Policydokumentet kommer att följas upp och revideras varje år före november
månads utgång. Ansvariga för att så sker är socialtjänstförvaltningen för
Stockholms stad och Handikapp & Habilitering för landstinget. Även andra
gemensamma områden, där det finns behov av samverkan och samordning av
insatser, ska kunna utvecklas, förstärkas och förtydligas på liknande sätt.
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