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Kommunstyrelsen 

KS § 52/22
Remiss av Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) 
KS2021.0401 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 40/22 

2 Kommunstyrelsen 2022-04-11 52/22 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom socialnämndens yttrande och anta den som sitt 
eget yttrande till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Skövde kommun har av Socialdepartementet mottagit remiss ” Från delar till helhet - En 
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93). 

Regeringen beslutade i juni 2020, att uppdra åt en särskild utredare 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. 

Sammanfattningsvis föreslår utredaren att all behandling av skadligt bruk och beroende 
ska vara ett ansvar för regionerna. Syftet är att behandlingen ska kunna ges samordnat 
med andra psykiatriska tillstånd. Kommunernas socialtjänst ska bedriva uppsökande och 
andra förebyggande insatser, skapa social trygghet med fokus på funktionsförmåga, ge 
anhörigstöd samt insatser till barn och unga. Insatser till barn och unga ska också vara 
ett förtydligat uppdrag till socialtjänsten. 

Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig och överlämnar följande yttrande: 

Yttrande 
Regeringen beslutade i juni 2020, att uppdra åt en särskild utredare 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 som lämnats är genomgripande och detaljerad inom 
flera områden. 
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Yttrandet kommer i huvudsak fokusera på kapitel 9 som berör socialtjänstens nya uppdrag. 
Utredningen trycker tydligt på att regionen ska ansvara för all vård och behandling och 
socialtjänsten ska fokusera på sitt sociala uppdrag. Utredningen betonar också vikten av 
samordnande insatser mellan kommun och region för den enskilde, vilket socialnämnden 
välkomnar. Går förslagen igenom i sin helhet kommer ett troligt framtida scenario vara att 
kommunerna i större utsträckning arbetar med stödjande insatser på hemmaplan för att den 
enskilde ska få ett mer fungerande socialt liv och regionen kommer i högre utsträckning 
använda sig av psykiatriska slutenvårdsplatser för vård och behandling. 

Hem för vård och boende (HVB) ska fortsatt vara kvar under socialtjänsten, men regionens 
ansvar ska förtydligas vad gäller hälso- och sjukvårdsbehovet hos den enskilde. Syftet är att 
fler som behöver vård för sitt beroende ska vårdas inom regionens psykiatriska slutenvård 
och att de platserna ska öka nationellt. 

I nuvarande lagstiftning, SoL, är det den enskilde som själv ansöker om bistånd HVB och är 
ett beslut som kan överklagas av den enskilde. Ansvaret för beslut om bistånd HVB, 
kommer även i det nya förslaget vara kommunens. Socialnämnden är kritisk till detta förslag 
och befarar att förslaget fortsatt befäster den otydlighet i ansvar vid HVB-vård mellan två 
vårdgivare som redan finns idag, där den enskilde riskerar att ”falla mellan stolarna”. 
Socialnämnden ser risker i att kommun och region även fortsatt kommer att göra olika 
bedömningar av den enskildes behov. För att stödet till den enskilde ska fungera väl, kräver 
förslaget samordnande bedömningar i samtliga individärenden, där behov av HVB-vård 
föreligger. 

I punkt 9:4 framgår det att när kommunen placerat på HVB, kan regionen betala en schablon 
för behandlingen som är deras ansvar, men att annat kan överenskommas. Socialnämnden 
menar att en i lagstiftning fastställd schablon är att föredra för att undvika fortsatt konflikt 
mellan kommun och region. Denna schablon ska heller inte kunna förhandlas bort. 
Förslagen gäller de som vårdas enligt socialtjänstlagen och gäller inte lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM, utan här ska det tas fram ett lagförslag under år 2023. 

Socialnämnden ser det som positivt att tvångslagstiftningarna LVM och LPT samordnas. 
Frågan kring ansvarsfördelning vid HVB-placering har behandlats i socialchefsnätverket för 
gamla Skaraborg. Samtliga socialchefer delar den uppfattning som redovisas i yttrandet 
gällande placeringar på HVB. 

Handlingar 
Missiv Remiss SOU 2021:93                                                                                                                                                    
SON § 8/22 Yttrande Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet                                                                                                                                                    
Yttrande- Från delar till helhet - En reform för_samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade_in....pdf 

Skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se 
kopia till s.sof@regeringskansliet.se. 

mailto:s.sof@regeringskansliet.se
mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
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Socialnämnden 



   
                                           

              

 

   

  

  

  

 

Anslagsbevis 
Datum: 2022-04-19 
Diarienummer: KS2022.0002-18 
Handläggare: Patricia Vallendin 

Anslagsbevis Kommunstyrelsen 2022-04-11 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-04-11 
Justeringsdatum 2022-04-14 
Anslagsdatum 2022-04-19 

Överklagningstid t o m 2022-05-10 

Förvaringsplats för Skövde Stadshus 
protokollet 

Nämndsekreterare Patricia Vallendin 

Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats 
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se 

https://skovde.se
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