
 

 
 

  
                                        

                                                 
   

      
                
 

    
  

  
 
   

 
   
 
 

            
 

               
  

 
              

    

                 
              

                  
              

  

 

           
          

             
 

               

 

              
   

                
 

 

            
            

              
              

             
            

             
   

Ärendebeskrivning nämndsärende 

1 (2) 

Christer Grähs, Förvaltningschef 
Tfn: 0345-18044 
E-post: christer.grähs@hylte.se 

2022-03-31 

folkhälsonämnden 
Kultur- och 

2021 KFN0265 

Yttrande över remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet KFN 

Hylte kommun tackar för möjligheten att få yttra sig över remissen och vill lämna följande 
synpunkter: 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas 
hälso- och sjukvård. 

Hylte kommun är positiv till förändringen och ser att det kommer leda till en bättre och mer 
samordnad vård för skadligt bruk och beroende. Det skapar också bättre förutsättningar för en 
mer likartad vård oberoende av vilken kommun man är bosatt i. Det är dock av yttersta vikt att 
regionerna har ett ansvar att skapa likvärdig behandling som inte blir alltför centraliserad till 
större städer. 

4. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på 
funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd samt 
insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat uppdrag för 
socialtjänsten. 

Hylte kommun är positiv till förslaget och inte minst att uppdraget kommer förtydligas. 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller 
boende (HVB). 

Hylte kommun är positiv till förslaget och ser att det skapar en större patientsäkerhet för den 
enskilda. 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska 
finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Hylte kommun är positiv till förslaget som helhet men ser betydande risker för mindre 
kommuner att på egen hand klara uppdraget. Det är positivt att utredningen öppnar för 
lösningar inom exempelvis kommunförbund men samtidigt finns det en reell risk att mindre 
kommuner ser ett större behov av samverkan mellan kommuner, än större grannkommuner. 
Det är viktigt att ett kommande lagförslag skapar förutsättningar för även mindre kommuner 
att klara uppdraget. 

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354 
Arbets- och näringslivskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2 
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2 (2) 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet. 

Hylte kommun delar uppfattningen att tillgången till personliga ombud behöver öka. Det 
utökade statsbidraget till 150 miljoner som utredningen föreslår bedömer vi dock som 
otillräckligt och behöver utökas ytterligare. 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 
tillsammans med patient-, brukar- och anhörig-organisationer. 

Hylte kommun är positiv till förslaget. 

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 
målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga. 

Hylte kommun är positiv till förslaget. 

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjuk-vården ansvarar för 
tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska ske utifrån 
den analys vi presenterar i det här betänkandet. 

Hylte kommun är positiv till förslaget. 

Christer Grähs 
Kultur- och folkhälsochef 
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MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2022-04-12 

Kommunstyrelsen 

§84 

Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för 
samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet 
(2021 KS0462) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet har översänt SOU 2021:93, Från delar till helhet - en reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
till Hylte kommun. I utredningen föreslås en genomgripande reform av samhällets insatser till 
personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och 
stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott 18 januari 2022 §28 beslutades att remissen skickas till 
omsorgsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden för eventuella synpunkter. Synpunkterna 
överlämnas till kommunledningskontoret som sammanställer ett gemensamt svar. 

Kultur- och folkhälsokontoret har sammanställt ett yttrande med synpunkter. På kultur- och 
folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-10 §50 beslutades att föreslå att 
remissen besvaras i enlighet med detta yttrande. 

Omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på remissen. 

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag till 
remissvar utan föreslår kommunstyrelsen att anta det bilagda remissvaret och överlämna det 
till socialdepartementet. 

Handlingar i ärendet 
 §72 KSAU Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för 

samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet 

 Yttrande över remiss SOU 2021_93 Från delar till helhet KFN - efter KSAU 
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Från delar till helhet- en reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 
2021:93. 

 §12 KFN Remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 
2021:93 

 Tjänsteskrivelse - Förslag på svar på remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet KFN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2022-04-12 

Kommunstyrelsen 

 Yttrande över remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet - KFN 
 §11 ON Remiss Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 §28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 Tjänsteskrivelse; SOU 2021:93 på remiss 
 Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret. 

Arbetsutskottet beslutar att den redaktionella ändringen som diskuterades på dagens 
sammanträde justeras till kommunstyrelsens sammanträde. 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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