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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Paragraf 47 Ärendenummer VON2022/7 

Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En 
reform för samordnande 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de 
förslag som föreslås. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss från 
Socialdepartementet avseende utredningen ”Från delar till helhet” - En reform för 
samordnande samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet, även kallad "Samsjuklighetsutredningen". 
Remissvaret ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 april 2022. 
Remissen inkom till kommunledningsförvaltningen den 21 december 2021 och har 
senare överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för besvarande. 

Samsjuklighetsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2020 och Anders Printz 
utsågs till särskild utredare. Utredningen fick i uppdrag att föreslå hur 
samordnande insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för 
barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och 
beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Utredningen 
fick också i uppdrag att lämna förslag på hur ansvaret skulle kunna samlas hos en 
huvudman. 

Syftet med uppdraget var att skapa förutsättningar för att personer med sådan 
samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård 
och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och 
sociala insatser som de är i behov av.  

Den 28 oktober 2021 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv. Utredningen ska 
nu även lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan 
samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT). Utredningen ska lämna sin slutredovisning senast 
den 31 januari 2023. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 29 mars 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att utredningen föreslår en reform med 10 bärande 
delar som redovisas i tjänsteskrivelsen. 
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Införandet av förslagen ska genomföras så att huvudmännen och berörda 
myndigheter ges förutsättningar att planera förändringarna i uppdragen och ha 
möjlighet att vidta nödvändiga utvecklingsinsatser gemensamt och var för sig. 
Därför föreslår utredningen att det ska gå två år mellan beslut och ikraftträdande. 
Stimulansmedel föreslås utgå två år innan och tre år efter ikraftträdandet.  

Utredningen föreslår därför att förslaget träder i kraft 1 januari 2025, inklusive de 
förslag som tas fram inom ramen för tilläggsdirektivet om tvångsvård. 

Ekonomiska konsekvenser  

Utredningen menar att det sammantaget blir högre kostnader för regionerna och 
lägre för kommunerna och att det därför bör ske en skatteväxling i varje län. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag som 
helhet. Vård- och omsorgsförvaltningen är särskilt positiv till att personer med 
samsjuklighet och deras anhöriga har involverats i utredningens arbete och att de 
målbilder som har tagits fram tillsammans med dem ligger till grund för 
utredningens förslag. Vidare välkomnas förslaget att möjliggöra för fler i 
målgruppen ska kunna erbjudas stöd i form av personligt ombud och att ytterligare 
permanenta medel avsätts till detta. 

Vi anser att utredningens andemening ”Från delar till helhet” verkligen gagnas av 
de förslag som angetts med de krav på samordning och samverkan som 
genomsyrar utredningen. Särskilt positivt anser vi att förslaget om kravet på en 
samordnad vård- och stödverksamhet är. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de 
förslag som föreslås. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 april 2022 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de 
förslag som föreslås. 

__________ 
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