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Remissyttrande -Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med sam-

sjuklighet (SOU 2021:93) (S2021/07629) 
 

Sammanfattning  
Tingsryds kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över 

ovanstående remiss. 

 

Synpunkter  

 
HVB  

Vi ser en risk i ändringen med ansvarsuppdelningen mellan Region och Kommun gäl-

lande att bedöma insatsen HVB. Om socialtjänsten ska bedöma om insats HVB medan 

regionen bedömer insatsen vård/ behandling. Detta kan leda till meningsskiljaktigheter 

mellan de olika huvudmännen då vi gör olika bedömningar utifrån våra roller och lag-

rum. 

Risken är att detta kan leda till att det inte blir en helhetssyn runt den enskilde utifrån in-

dividens behov. Om de olika huvudmännen bedömer olika finns det en risk att indivi-

derna inte får den behandling/ vård som de idag har fått via HVB/ behandlingshem en-

ligt SoL.  

Vi ser därför att det är viktigt att det arbetas fram ett gemensamt språk samt förståelse 

för varandras uppdrag. 

 

Behandling av skadligt bruk & psykisksjukdom parallellt 

Vi ser positivt på förslaget gällande detta då det hör ihop och behöver behandlas tillsam-

mans för att se helheten. Bra att det blir en skyldighet att ge vård för alla psykiatriska 

tillstånd och inte villkora med drogfrihet för att få vård och att det tydliggörs. Detta le-

der till att samverkan ökar och att man jobbar med hela individen och att den personcen-

trerade vården och omsorgen kan uppnås.  

 

Centralisering  

Vi ser en risk med att vård och behandling för de med skadligt bruk och beroende cent-

raliseras till regionens centralort då huvudmannaskapet ändras till Regionen. Det kom-

mer att krävas en flexibilitet från Regionernas sida för att möta behoven nära individen.  

Vi ser att detta behöver inkluderas i arbetet med god och nära vård/ omsorg intentioner.  

 

 

 

Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se  
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Boende/ sysselsättning  

Kommunerna kommer att behöva förstärka arbetet inom socialpsykiatrins område med 

kompetens kring skadligt bruk och beroende och samsjuklighet.  

Det kommer att krävas betydande utvecklingsinsatser för både kommunen och Reg-

ionen i samverkan för att kompetens stärka socialpsykiatrin för att kunna uppnå person-

centrerade insatser utifrån den enskildes behov. 

 

 

Resurser  

Förslaget innebär en resursförskjutning där regionerna kommer att behöva fler utredare 

som utreder behov som idag utreds av kommunens missbrukshandläggare enligt SoL. 

Kommunerna kommer att behöva lägga mer resurser på stödjande, förebyggande insat-

ser såsom boendestöd och uppsökande verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingsryds kommun 2022-04-29 

 

 

 

Pernilla Risberg 

Enhetschef Myndighetsavdelning SoL / LSS Vård och omsorgsförvaltningen   

 

 

 

Frida Strand-Jagne 

Områdeschef Individ och familjeomsorgen Vuxen Avdelningen för Arbete och Lärande  
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