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Tjänsteskrivelse – Remissvar SOU 2021-93 

Förslag till beslut 

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget och 

översänder svaret till Socialdepartementet. 

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt? 

☐ Ja, se bifogad barnchecklista. 

☐ Nej, se förklaring nedan.  

Förklaring (vid svar Nej ovan) 

Klicka här för att ange text. 

Ärendet i korthet 

Arbete- och välfärdsnämnden (AVN) ställer sig positiva till de förslag till 

förändringar som presenteras i SOU 2021:93, En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. I 

några av frågorna, se förvaltningens synpunkter nedan, önskas förtydligande av 

uppdrag.    

Nämnder ser att för att betänkandet ska kunna genomföras behöver flera frågor 

förtydligas, se nedan. Det är även viktigt att poängtera att konsekvenserna är svåra 

att överblicka. Det finns risk för att samverkansproblem mellan region och 

kommun kan uppstå om inte uppdragen är tydligt definierade. 

Bakgrund 

Sölvesborgs kommun är utsedd att vara en av 141 remissinstanser för betänkandet 

”Från delar till helhet – En reform för samordnande, behovsanpassade och 

personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. SOU 2021:93”. 

Remissvaren ska vara ha kommit in till Socialdepartementet senast 30 april 2022.  

Regeringen önskar ha synpunkter på de förslag som är lagda i betänkandet eller 

delar av betänkandet.  

Ärendet har beretts genom samverkan mellan Omsorgsförvaltningen och Arbete- 

och välfärdsförvaltningen (AVF). 
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Förvaltningens synpunkter 

AVF ställer sig positiv till att all behandling av skadligt bruk och beroende samlas 

under en huvudman, regionen. Idag bedöms viss vård inom regionerna kunna 

utföras i hemmet, delar av denna vård delegerar regionen till hemsjukvården. AVF 

önskar ett tydliggörande kring vad regionerna kan delegera till hemsjukvården, vad 

blir kommunens ansvar och då vilken vårdnivå. Förtydligande önskas även i 

gränsdragning mellan regionens uppdrag och det boendestöd som kommunen kan 

erbjuda, vilka uppdrag kommer regionen kunna hänvisa till kommunalt 

boendestöd.  

AVF ställer sig positiv till att behandling för skadligt bruk ges samordnat med 

behandling för andra psykiatriska tillstånd. Som beskrivet ovan önskas ett 

tydliggörande kring vad som boendestöd ska erbjuda för insatser och vad regionen 

kan delegera till boendestöd.  

AVF ställer sig positiv till att införa lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och 

psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

AVF ställer sig positiv till det tydliga uppdrag som åläggs kommunal socialtjänst 

med uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet med fokus på 

funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, 

samt insatser till barn och unga.  Förvaltningen är positiv till att kommunalt ansvar 

för insatser kring boende, och förslag på införande av Bostad först, förtydligas. Ett 

förtydligat ansvar kommer att innebära att ägardirektiv till kommunala 

bostadsbolag i vissa kommuner behöver ses över. Kommunen kommer även 

behöva kompetensutveckla personal inom bland annat case management.  

AVF ställer sig positiv till att ansvaret för stöd till anhöriga förtydligas och att det 

kommer att gälla i alla kommuner.  

AVF anser att socialtjänstens uppdrag kring att bevilja bistånd i form av HVB 

behöver förtydligas. Ansvaret att utreda och ta beslut kommer att åligga 

kommunen. Kommunen har dock inte ansvar att utreda och bevilja bistånd till 

behandling. I vilka fall ska kommunerna utreda och bevilja bistånd i form av HVB 

för personer över 18 år. Förtydligande önskas även om regionen kommer kunna 

hänvisa personer till att söka bistånd i form av HVB hos kommunen, om regionen 

gör bedömningen att man ej kan tillgodose behov av vård inom regionen.  

AVF ställer sig positiv till att regionen ska vara ansvariga för hälso- och 

sjukvårdsinsatser på HVB. Ett förtydligande önskas kring vilka situationer som 

regionen kan avtala bort detta och om kommunen har rätt att tacka nej till sådana 

avtal.  

AVF ställer sig positiv till att en samordnad vård- och stödverksamhet för de med 

stora samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. Nämnden ser stora vinster med samordning i 

gemensamma lokaler. Dessa bör finnas i varje kommun alternativt. Önskemål finns 

att kommunerna kan vara med och påverka var placering av verksamheten sker.  
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AVF ställer sig positiv till att öka tillgång till personliga ombud för personer med 

samsjuklighet.  

AVF ställer sig positiv till att förstärka brukarinflytandet.  

AVF ställer sig positiv till införande av en ny behovsanpassad 

tvångsvårdslagstiftning. Detta kommer innebära ett tydligare ansvar och 

framförallt en tydligare fokusering på individen och inte på ansvarsfördelning 

mellan kommun och region. 

Julia Lundin 
IFO-chef 

 Björn Petersson 
 Förvaltningschef 

Bilagor 

Bilaga till remissvar SOU 2021 sänds ej till Socialdepartementet då detta utgör 
beslutsunderlag till Arbete- och väldfärdsnämnden 

Beslut sänds till: 

Socialdepartementet 
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AVN § 14 Dnr 2022/19 

Yttrande samsjuklighetsutredningen 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget och 
översänder svaret till Socialdepartementet. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden (AVN) ställer sig positiva till de förslag till 
förändringar som presenteras i SOU 2021:93, En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. I 
några av frågorna, se förvaltningens synpunkter nedan, önskas förtydligande av 
uppdrag.    

Nämnder ser att för att betänkandet ska kunna genomföras behöver flera frågor 
förtydligas, se nedan. Det är även viktigt att poängtera att konsekvenserna är svåra 
att överblicka. Det finns risk för att samverkansproblem mellan region och 
kommun kan uppstå om inte uppdragen är tydligt definierade. 

Bakgrund 
Sölvesborgs kommun är utsedd att vara en av 141 remissinstanser för betänkandet 
”Från delar till helhet – En reform för samordnande, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. SOU 2021:93”. 
Remissvaren ska vara ha kommit in till Socialdepartementet senast 30 april 2022.  
Regeringen önskar ha synpunkter på de förslag som är lagda i betänkandet eller 
delar av betänkandet.  

Ärendet har beretts genom samverkan mellan Omsorgsförvaltningen och Arbete- 
och välfärdsförvaltningen (AVF). 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Julia Lundins och förvaltningschef Björn Peterssons 
tjänsteskrivelse 2022-02-21 

Bilaga till remissvar SOU 2021, sänds ej till Socialdepartementet då detta utgör 
beslutsunderlag till Arbete- och väldfärdsnämnden 

__________  
Exp. 

Socialdepartementet 
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