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Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Från delar  
till helhet - En reform för samordnade,  
behovsanpassade och personcentrerade  
insatser till personer med samsjuklighet  
(SOU 2021:93) 

Yttrande 
Vi tycker stadsledningskontoret svar på denna remiss fångar det väsentliga, men vill med 
detta yttrande betona de delar som vi anser vara av särskild vikt och även bidra till något 
ytterligare perspektiv som inte fullt ut omhändertagits.   

Som stadsledningskontoret påtalar i sitt förslag till svar kan det finnas positiva effekter av 
att flytta all vård av skadligt bruk och beroende till regionerna. Bland annat säkerställs att 
behandlingen utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet samt att det bedöms innebära 
att enskilda inte ”bollas” mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för avgörande av 
vem som ska ansvara för behandling. Förslaget innebär även att ansvarsförhållandena 
tydliggörs gällande vad som är hälso- och sjukvård respektive vad som är socialtjänst, 
vilket är positivt. Då målet är att stärka rättssäkerheten, öka medbestämmandet och den 
enskildes rätt till vård för skadligt bruk och beroende ser vi dock även en del bekymmer 
med att all vård flyttas till regionerna. Hälso- och sjukvården har för det första inte 
samma transparens i form av en utredning som leder fram till ett överklagningsbart 
beslut. Därutöver kan människor hamna i vårdköer eller nekas vård på grund av brist på 
vårdplatser. Mot bakgrund av de svårigheter som idag finns när det kommer till att få 
vård för psykiska besvär finns en risk att förändringen blir negativ för den enskilda.  

Vidare finns idag finns en uppsjö av vårdgivare som erbjuder psykosocial behandling för 
skadligt bruk och beroende – allt från offentliga vårdgivare, privata alternativ till idéburna 
organisationer. Med denna mångfald av aktörer följer även ett brett utbud av både 
behandlings- och vårdupplägg som kan matcha den enskilde människans behov. Denna 
mångfald riskerar att gå förlorad om all vård ska bedrivas av regionerna. Det finns även 
en risk att vården likriktas på ett sätt som försvårar möjligheten att möta den enskildes 
behov och önskemål.  

Förslaget bidrar också till tillkommande gränsdragningsproblematik. Som påpekas i 
stadsledningskontorets svar behöver frågan om vad som ingår i socialtjänsten respektive 
hälso- och sjukvårdens förbyggande arbete utredas vidare.  Det finns även ytterligare 
exempel på nya brytpunkter som behöver hanteras i det fortsatta arbetet så som 
anmälningar till socialtjänsten samt behandling på HVB som ligger kvar på socialtjänsten 
trotts att behandlingsansvaret föreslås flyttat till regionen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2022-04-26 
 

(M, L, C, KD) 
Ärende nr 4.1 
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Remiss från Socialdepartementet - Från delar 
till helhet - En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Yttrande över delbetänkandet Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93), i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2021-12-14 erhållit Socialdepartementets remiss, delbetänkandet - 
Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2022-04-30. 

Utredarna föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 
samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Den föreslagna reformen ska bidra till 
ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering. Utredningen föreslår bland 
annat att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk 
och beroende. Socialtjänstens ska ha ett fortsatt ansvar kring uppsökande och 
förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser och 
möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd samt insatser till barn och unga. En 
samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas 
överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att tillstyrka utredningens förslag, men 
med beaktande av några synpunkter. De förslag som lämnas när det gäller 
behandlingsansvar ger förtydliganden som är positiva för målgruppen samsjukliga. 
Utredningen har gjort bedömningar och gett förslag som går utanför målgruppen 
samsjukliga samt att förslagen inkluderar hela socialtjänstens nuvarande missbruksarbete. 
Stadsledningskontoret är kritiska till denna utveckling av utredningen och anser att 
konsekvenserna av detta inte är tillräckligt belysta och analyserade.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-01 
Diarienummer 1502/21 
 

Handläggare  
Karin Magnusson 
Telefon: 031-368 05 80 
E-post: karin.magnusson@stadshuset.goteborg.se  
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Stadsledningskontoret har underremitterat delbetänkandet till Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, Nämnden för funktionsstöd samt till Socialnämnderna Nordost, 
Centrum, Sydväst och Hisingen. Stadsledningskontoret har deltagit i Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) remisskonferens.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt utredningen är det mycket som talar för att förslaget om en samordnad, 
behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg kommer att innebära 
välfärdsvinster för samhället och individerna i målgruppen. Om målgruppen får en bättre 
livskvalitet och i större utsträckning kan bidra till det gemensamma genom att arbeta 
kommer exempelvis försörjningsstödet att minska. Privata aktörer kan komma att 
påverkas av utredningens förslag. På sikt skulle förslaget innebära färre placeringar på 
institution med privata aktörer. 

Stadsledningskontoret delar inte utredningens bedömning om att den samordnade vård- 
och stödverksamheten inte är ett nytt uppdrag för kommunerna och enbart sättet att 
organisera verksamheten nytt. Utredarens förslag när det gäller gruppen personer med 
samsjuklighet som behöver integrerade insatser från både kommunen och hälso- och 
sjukvården innebär, utifrån den personkrets som utredaren bedömer, en kraftig 
ambitionshöjning gentemot Göteborgs Stads nuvarande arbete med ACT-team. 
Verksamheten ska samfinansieras med 50 procent från kommun respektive region. De 
beräkningar som gjorts av antalet personer som behöver insatsen är att Göteborg skulle 
behöva cirka tio team som jobbar enligt metoden ACT. Detta ska jämföras med att det 
finns ett team i Göteborg i dag som kostar cirka 5 mnkr per år. 

Den kommunala kostnaden skulle enligt utredningens ambition bli 50 till 80 mnkr per år. 
Enligt finansieringsprincipen ska kommunerna/regionerna kompenseras för 
ambitionshöjande insatser.  

Göteborgs Stads totala kostnader för insatser till vuxna med missbruksproblem uppgår år 
2020 till 1,2 mdkr inklusive psykosocial behandling och insatser enligt tvångslagstiftning. 
Övervägande delen av kostnaden avser insatser som fortsatt ska vara socialtjänstens 
ansvar. För individuella insatser som har inslag av psykosocialbehandling har 
utredningen räknat med att 10 till 30 procent ska överföras till regionen. Motsvarande 
uppskattning av Göteborgs Stads kostnader skulle innebära 300 till 500 mnkr. 
Stadsledningskontoret konstaterar att det är svårt att göra en sådan uppskattning för 
Göteborgs Stad utan att den föregås av en närmare kartläggning. 

Utredningen har ett tilläggsuppdrag att utreda behovet av en samlad tvångslagstiftning. 
Insatser enligt tvångslagstiftningen är en stor del av Göteborgs Stads kostnader för 
insatser för personer med missbruk. Vilka ekonomiska konsekvenser tilläggsuppdraget 
kan få för Göteborgs Stad är svårt att avgöra utifrån de uppgifter som framkommer i 
tilläggsuppdraget.  

Utredningen har förtydligat att regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser 
på hem för vård och boende (HVB). Enligt utredningen tar regionen sällan det ansvaret. 
Förslaget innebär att kommunen kan kräva ersättning av regionen i de fall regionen inte 
fullgör det som åligger dem. Förslaget innebär i praktiken ingen större skillnad mot hur 
det fungerar i dagsläget mer än att ett betalningsansvar skulle kunna inträda om regionen 
inte tar sitt hälso- och sjukvårdsansvar.  
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Stadsledningskontoret saknar resonemang i utredningen gällande primärvårds- respektive 
specialistvård i förhållande till intentionerna i God och nära vård. Kan det bli så att 
behandlingsansvaret går över till regionerna för att sedan komma tillbaka till 
kommunerna inom primärvårdsuppdraget? I så fall får detta konsekvenser för 
förberedelser, verksamhet och resursfördelning. För Göteborgs Stads del är det viktigt att 
ansvarsfrågan finns reglerad i Hälso- och sjukvårdsavtalet.    

Den ekonomiska regleringen av ansvaret föreslås att hanteras genom en skatteväxling på 
lokal nivå mellan region och kommun eftersom det är stora skillnader hur kostnadsbilden 
ser ut i olika kommuner och regioner. Skatteväxling är en administrativ- och tid- och 
resurskrävande process som behöver föregås av en kartläggning av kommunens 
nuvarande uppdrag inom missbruk och vilka ansvarsområden/insatser som byter 
huvudman. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att all behandling vid skadligt bruk och beroende ska erbjudas av hälso- och sjukvården 
kan ge bättre likvärdighet och tillgänglighet i hela landet vilket är positivt för jämlik vård. 
Att utredaren också poängterar att den enskilde ska få samordnade insatser både för 
psykisk och fysisk hälsa ger en bättre livskvalitet och bör också ge bättre förutsättningar 
för återhämtning. De erfarenheter som Göteborg hittills har för målgruppen utifrån ACT-
Göteborg är positiva då de ger bättre och effektivare kvalitativa insatser till målgruppen 
och dennes närstående. 

Den förflyttning av socialtjänstens ansvar från att aktivt sörja för att personer får insatser 
till att göra sig väl förtrogen med levnadsvillkor kan innebära en försämrad social 
situation för både den enskilde och anhöriga inte minst barn. Om ingen längre har 
uppdrag att motivera och stötta personen med skadligt bruk/beroende och hen inte förmår 
att söka sig till sjukvårdens erbjudande om behandling kan det ge allvarliga sociala 
konsekvenser både för hen och dennes nätverk. Det framgår inte av utredningen vart 
anmälningar om missbruk ska riktas. Idag söker socialtjänsten aktivt upp personer där det 
uppmärksammats att behov av stöd kan finnas. Med utredningens förslag finns risk att det 
inte finns stöd i lagstiftning att söka upp enskilda i deras egna hem.  

Samverkan 
Information i CSG 2022-04-07. 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2021:93 
2. Äldre samt vård och omsorgsnämndens handlingar 2022-03-22 §78  
3. Nämnden för funktionsstöds handlingar 2022-03-17 §71 
4. Socialnämnd Nordost handlingar 2022-03-29 §128 
5. Socialnämnd Centrums handlingar 2022-03-29 §69 
6. Socialnämnd Sydvästs handlingar 2022-03-30 §92 
7. Socialnämnd Hisingens handlingar 2022-03-29 §88 
8. Göteborgs Stads förslag till yttrande till Socialdepartementet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2021-12-14 erhållit Socialdepartementets remiss, delbetänkandet- 
Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Yttrandet ska 
Socialdepartementet tillhanda senast 2022-04-30. 

Beskrivning av ärendet 
Samsjuklighetsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2020. Utredningen fick i 
uppdrag att föreslå hur samordnade 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. 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. 
 
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. 

Utredningen föreslår att förslagen träder i kraft 2025-01-01, inklusive de förslag som tas 
fram inom ramen för tilläggsdirektivet om tvångsvård. 

Ärendets beredning 
Stadsledningskontoret har underremitterat delbetänkandet till Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, Nämnden för funktionsstöd samt till Socialnämnderna Nordost, 
Centrum, Sydväst och Hisingen. 

Stadsledningskontoret har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
remisskonferens.  

Delbetänkandet Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93) 
Förslagen i betänkandet innebär enligt utredaren mer samordnade behovsanpassade och 
personcentrerade insatser för målgrupperna och består av tio bärande delar. 

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

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 
andra psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk 
hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet. 

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

5. Regionen ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller boende 
(HVB). 
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6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska 
finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet. 
8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-, brukar och anhörigorganisationer. 
9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 

målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och 
anhöriga. 

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för 
skadligt bruk och beroende ska utformas. 

Utredningens förslag innebär att socialtjänstens ansvar för personer med skadligt bruk 
och beroende förtydligas och fokuseras på fyra huvudsakliga områden: 

• Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande verksamhet, information om och 
förmedling till samhällets stöd och annat förebyggande arbete för att motverka 
skadligt bruk och beroende.  

• Sociala stödinsatser för försörjning, boende, sysselsättning, trygghet och sociala 
sammanhang, med fokus på att stärka den enskildes resurser, funktionsförmåga och 
möjligheter till självständigt liv.  

• Stöd till anhöriga.  
• Insatser för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga förhållanden. 

Den enskilde ska även fortsättningsvis kunna ansöka om HVB placering hos 
socialtjänsten och insatsen bedöms av utredaren främst som en socialtjänstinsats.  

Remitterade nämnders remissvar  
De underremitterade nämnderna är nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, socialnämnd Sydväst och 
socialnämnd Hisingen. Nämndernas svar i sin helhet finns i bilagorna 2-7 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Samtliga nämnder tillstyrker SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet. Socialnämnd Centrum har en del i förslaget de inte tillstyrker. Gällande 
punkt 1, som avser behandling, tillstyrker nämnden förslaget för personer med 
samsjuklighet men inte behandling för personer med missbruksproblem som inte 
samtidigt har behov av psykiatrisk vård. 

Samtliga socialnämnder bedömer att utredningens förslag kommer ha en stor inverkan på 
socialtjänstens uppdrag. Förslagen innebär nya gränssnitt mellan socialtjänst och hälso- 
och sjukvård. Av nämndernas svar framkommer att det finns delar i utredningen som inte 
är tillräckligt belysta. 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden skriver att det är oklart hur den kommunala 
hälso- och sjukvården påverkas utifrån hur primärvårdsuppdraget kommer att utformas 
framöver, till exempel vid omställning av god och nära vård.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag, men med beaktande av nedan 
synpunkter. De förslag som lämnas i 9.2.1 och 9.2.2. ger förtydliganden på 
ansvarsförförhållanden avseende stöd, vård- och behandlingsinsatser för målgruppen 
samsjukliga, vilket är positivt.  

Utredningen har gjort bedömningar och gett förslag som går utanför målgruppen 
samsjukliga samt att förslagen inkluderar hela socialtjänstens nuvarande missbruksarbete. 
Stadsledningskontoret är kritiska till denna utveckling av utredningen och anser att 
konsekvenserna av detta inte är tillräckligt belysta och analyserade. 
Stadsledningskontoret har utvecklat resonemanget under kap. 9 och 10 nedan. 

Kapitel 8. Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 
Stadsledningskontoret instämmer med utredningens bedömningar om målbilder. Det har 
länge varit känt att målgruppen samsjuklighets behov behöver vara bättre förankrade i de 
olika huvudmännens ansvar för att bli samordnade.  

Inom Göteborgs Stad har ett stort antal personer utbildats i modellen Vård och 
Stödsamordning. Erfarenhet är att när alla samlas runt den enskilde utifrån sina olika 
yrkesroller och den enskilde väljer vem som ska samordna insatserna utifrån det 
förtroende hen känner blir det ett gott resultat.  

Stadsledningskontoret konstaterar att utredningens bedömning i 8.2.1 ”staten bör 
tydligare än idag reglera ansvarsfördelningen mellan huvudmännen men samtidigt ge mer 
långsiktiga förutsättningar för regional och kommunal utveckling och samverkan” utgör 
ett avstamp för utredningens väsentliga förslag.  

Kapitel 9. Mer renodlat ansvar för skadligt bruk och beroende för huvudmännen 
Stadsledningskontoret uppfattar att härifrån och framåt begränsas inte längre utredningen 
till målgruppen samsjuklighet. Detta bedöms som olyckligt då fokus på målgruppen med 
samsjuklighet tappas bort.  

9.1. Förslag begreppet skadligt bruk eller beroende ska användas i alla relevanta 
författningar på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område 

Utredningen föreslår att begreppet skadligt bruk eller beroende ska användas i alla 
relevanta författningar på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Inom 
socialtjänstens område är ordet missbruk vanligt. Det förekommer i lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I förarbetena till denna lag beskrivs missbruk 
som ”en konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av 
medicinska eller sociala problem”. Ordet förekommer också i socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, men utan definition. Vilket stöd och vilken hjälp enskilda får för sitt 
missbruk från socialtjänsten har utkristalliserats genom rättspraxis.  

Stadsledningskontoret uppfattar att begreppet skadligt bruk och beroende tar sikte på 
sådant bruk som är skadligt för den fysiska eller psykiska hälsan.  

Stadsledningskontoret anser att det är otydligt om det är avsett att vara någon förändring i 
hur begreppet skadligt bruk ska tolkas i förhållande till nuvarande sätt att förhålla sig till 
personer med behov av stöd och behandling av missbruk. Såsom stadsledningskontoret 
tolkar definitionen av begreppet skadligt bruk och beroende innebär det ett annat 
gränssnitt än missbruk och utelämnar därmed till viss del stöd, insatser och 
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förhållningssätt som socialtjänstens nuvarande ansvar omfattar. Exempelvis anses idag 
bruk av icke förskrivna läkemedel vara missbruk och kommer inte med säkerhet rymmas 
inom begreppet skadligt bruk och beroende. Likaså injektionsmissbruk eller situationen 
när någon prövar narkotika första gången.  

Stadsledningskontoret anser att konsekvenserna av att ”höja nivån” till skadligt bruk 
behöver analyseras tillsammans med förändringarna som föreslås i 5 kap. 9 § SoL, att 
socialtjänsten inte kommer ha ett ansvar att aktivt sörja för att enskilda kommer från ett 
missbruk. Ytterligare resonemang finns under kapitlen 9.3.1 och 9.3.2.  

Utredningen föreslår att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt 
bruk och beroende ” Regionens ansvar för behandling av skadligt bruk och beroende ska 
tydliggöras genom att det införs en ny paragraf i 8 kap. i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
som säger att regionen inom ramen för sitt ansvar ska erbjuda personer med skadligt bruk 
eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar den vård som han eller hon behöver”. 

Förslaget innebär att ansvarsförhållandena tydliggörs gällande vad som är hälso- och 
sjukvård respektive vad som är socialtjänst, vilket stadsledningskontoret anser är positivt. 

Det finns stora fördelar med att sjukvården ansvarar för all behandling. Bland annat 
säkerställs att behandlingen utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet samt att det 
bedöms innebära att enskilda inte ”bollas” mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för 
avgörande av vem som ska ansvara för behandling. Stadsledningskontoret förordar dock 
att hälso- och sjukvården även får ett tydligare ansvar att aktivt sörja för att enskilda ska 
komma ifrån skadligt bruk och beroende. Det bör även vara en del av socialtjänstens 
förebyggande uppdrag att sörja för att enskilda kommer ifrån missbruk. Vad som ingår i 
socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete behöver utredas 
vidare.  

Stadsledningskontoret delar äldre samt vård- och omsorgsnämndens bedömning att den 
föreslagna förändringen i patientlagen (2014:821) bör avstyrkas. Att lyfta fram patienter 
med specifik diagnos i patientlagen medför inget nytt ansvar eller förändrat 
förhållningssätt. En sådan förändring kan leda till otydligheter eftersom andra målgrupper 
inte regleras på motsvarande sätt.  

I 9.2.2 föreslås att vården av skadligt bruk och beroende ska samordnas med vården av 
andra psykiatriska tillstånd. 

Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget.  

9.2.3. Roller och ansvar inom hälso- och sjukvården behöver fastställas.                                                                                                  

Inom utredningen God och nära vård bedömas att huvudmännen bör organisera 
omhändertagandet av psykisk ohälsa i stegvisa och väl sammanhängande insatser, och att 
det bör finnas en övergripande struktur beslutad på huvudmannanivå som säkerställer 
detta.  Därutöver bedöms att en sådan struktur särskilt behöver beskriva 
omhändertagandet vid skadligt bruk och beroende, och att både primärvården och den 
specialiserade psykiatriska vården i större utsträckning behöver uppmärksamma riskbruk, 
skadligt bruk och beroende hos de patienter de möter.  
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Stadsledningskontoret anser att förslaget påtagligt kommer påverka den regionala hälso- 
och sjukvården på primärvårds- och specialistnivå. Det kommunala hälso- och 
sjukvårdsansvaret är inte direkt inkluderat i utredningens förslag men 
stadsledningskontoret ser en potentiell påverkan på kommunens hälso- och sjukvård i och 
med att regionens primärvård är berörd. Dessutom finns en osäkerhet kring hur den 
kommunala hälso- och sjukvården kommer att påverkas baserat på hur 
primärvårdsuppdraget kommer att utformas framöver. Både utifrån omställningen till 
God och nära vård och förtydligandet av primärvårdsuppdraget som skrevs in i HSL och 
gäller från 2021-07-01. 

Kan det innebära att behandlingsansvaret går över till regionerna för att sedan komma 
tillbaka till kommunerna inom primärvårdsuppdraget? I så fall får detta konsekvenser för 
förberedelser, ansvarsförhållanden och resursfördelning.  

9.3.1 Uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete är fortsatt viktiga insatser 
samt tillgången till sociala stödinsatser med fokus på att stärka resurser behöver 
förbättras.  

Utredningens bedömning är att socialtjänsten har ett viktigt ansvar inom det uppsökande 
och annat förebyggande arbete. 

Stadsledningskontoret bedömer att utredningen inte tydligt beskrivit den stora förändring 
förslaget skulle innebära för just det uppsökande arbetet för målgruppen. I det 
uppsökande arbete som kommunerna bedriver för målgruppen idag så utgår det från 
kommunernas utökade ansvar att aktivt sörja för att personer kommer ifrån missbruk. Det 
gör att kommunen idag har utrymme att inrikta individuella insatser utifrån den enskildes 
behov av stöd utifrån missbruket genom att aktivt söka upp personer med missbruk. Den 
möjligheten kommer kommunen inte att ha i och med utredningens förslag.  

Vidare önskar stadsledningskontoret ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för 
uppsökande och förebyggande arbete i förhållande till regionernas folkhälsoarbete.  

I 9.3.2 föreslås att nuvarande 5 kap. 9 § SoL som gäller missbrukare formuleras om, för 
att tydliggöra socialtjänstens ansvar för sociala stödinsatser till personer med skadligt 
bruk och beroende, och för att tydliggöra att socialtjänsten inte längre har ansvar för 
behandling av sådana tillstånd. 

I utredningen är det inte klarlagt vem som ska hantera oro för någons bruk som kan 
resultera i skadligt bruk och beroende. Socialnämnd Hisingen skriver i sitt yttrande att det 
inkom 2 242 orosanmälningar under år 2021 och att majoriteten av dessa avser personer 
med missbruk. I socialnämnd Centrum inkom under år 2021 totalt 1 141 orosanmälningar 
med orsakskod för alkoholmissbruk, blandmissbruk eller narkotikamissbruk. 

Om den som omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer 
(LOB) bedöms vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska 
Polismyndigheten innan omhändertagandet upphör ge honom eller henne råd och 
upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med annat samhällsorgan som har 
till uppgift att tillgodose ett sådant behov. I dagsläget kommer dessa ärenden till 
socialtjänsten. Det framgår inte av utredningen vem som ska vara mottagare om 5 kap. 9 
§ SoL förändras enligt utredningens förslag. Stadsledningskontoret delar socialnämnd 
Nordost bedömning att hanteringen riskerar att inte bli samordnad om det enda 
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socialtjänsten kan göra i förhållande till behandling är att informera den enskilde om 
möjligheten att söka vård inom hälso- och sjukvården.  

Socialtjänsten ska enligt utredningen i sitt uppsökande arbete informera om att 
sjukvården kan erbjuda behandlingsinsatser. Däremot finns det inte beskrivet i 
utredningen om motivationsarbete och hur den enskilde ska ta del av sjukvårdens 
erbjudande när motivationen sviktar. Socialtjänstens uppdrag är idag att aktivt sörja för 
att personer får det stöd hen behöver för att komma ifrån missbruk. Med nuvarande 
lagstiftning ska detta utredas även mot den enskildes vilja.                                                               
I utredarens förslag saknas konsekvensbeskrivningar av vad skillnaden mellan att aktivt 
sörja för och sjukvårdens uppdrag att erbjuda vård kan innebära för enskilda inklusive 
unga personer, dennes närstående samt ur ett samhällsperspektiv. Stadsledningskontoret 
anser att detta behöver utredas innan beslut kan fattas. Vidare är det viktigt att förslagen 
samordnas med förslagen i slutbetänkandet - Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47). I den utredning är det fokus på tidiga och lättillgängliga insatser och där 
socialtjänsten förväntas aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och stöd den 
behöver.  

9.3.3 Socialtjänstens ansvar för anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende ska 
tydliggöras genom att de lyfts särskilt i 5 kap. 10 § SoL. 

Stadsledningskontoret konstaterar att kommunerna inte är ekonomiskt kompenserade för 
anhörigstöd för den föreslagna målgruppen. Något förslag om ekonomisk kompensation 
finns inte heller i utredningen.  

9.4.1 Regionernas ansvar för hälso- och sjukvård på HVB ska regleras i HSL och SoL. 

Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag. Den innebär en rättvis 
ansvarsfördelning utifrån den vård och omsorg som bedrivs inom HVB. Detta är dock 
inget nytt utan enbart ett förtydligande av vad som gäller idag.  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden framför i sitt yttrande att det är av vikt att 
regioner tillsammans med vårdgivaren för HVB skapar samsyn så att det inte uppstår 
oklarheter gällande delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. För att en god och säker 
vård ska kunna bedrivas är det viktigt att personal på HVB kan ta emot en delegerad 
hälso- och sjukvårdsinsats.  

Stadsledningskontoret instämmer med utredningens bedömning att socialtjänsten kommer 
bevilja bistånd i form av HVB i lägre omfattning än idag, vilket beror på att behandling 
för missbruk och aktivt sörja för att enskilda kommer bort från missbruk ofta är skäl till 
beslut om HVB. Enskildas behov av att utveckla resurser och förmågor för att leva ett 
självständigt liv kan ofta tillgodoses i Göteborgs Stads boenden genom 
boendestöd/ACT/Beroendevård. 

Kapitel 10.  Ett starkare hälsofrämjande och skadereducerande perspektiv 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömningar under avsnitten 10.1.1, 10.1.2 och 
10.1.3 och anser att dessa utgör viktiga förutsättningar vid förebyggande arbete samt 
vård- och omsorgsinsatser för målgruppen.  

10.2.2 Förslag att lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ändras så att det blir 
obligatoriskt för regionerna att bedriva sådan verksamhet och så att syftet blir vidare än i 
dag och även omfattar att främja psykisk och fysisk hälsa. 
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Stadsledningskontoret är positiva till att det blir lika över hela landet.  

Stadsledningskontoret ställer sig frågande till att bestämmelsen att ”verksamheterna ska 
bedrivas så att den enskilde motiveras till vård och behandling” tas bort. Skälen och 
konsekvenserna av detta behöver beskrivas och analyseras innan beslut kan fattas. Likaså 
att förhålla sig till sprutbytesprogram som en lågtröskel verksamhet. Nuvarande 
tillämpning av SoL och LVM är att varje injektionsmissbruk är anse som ett fortgående 
missbruk. Detta utan att det behöver har skett någon fysisk eller psykisk skada (skadligt 
bruk). 

I 10.2.3 gör utredningen bedömningen att ett försök med en hälsocentral i form av en 
lågtröskelverksamhet med brukarrum bör initieras. Syftet skulle vara att undersöka om 
sådana verksamheter kan bidra till ökad hälsa bland narkotikaanvändare och därför bör 
vara en del av ett större utbud av lågtröskelverksamheter där flera hälsofrämjande och 
skadereducerande insatser erbjuds samtidigt. En sådan verksamhet kräver förändring av 
narkotikastrafflagstiftningen där man tillåter visst innehav för eget bruk. 

Utifrån socialtjänstens nuvarande uppdrag kan stadsledningskontoret konstatera att en 
sådan verksamhet innebär en stor perspektivförskjutning. Stadsledningskontoret anser att 
frågan inte är tillräckligt utredd. Arbetet med ny tvångslagstiftning kan med fördelas 
göras klar innan ett försök initieras. 

Kapitel 11.  En samordnad verksamhet för dem med störst behov 
I kapitel 11 föreslås att regionen och kommunerna i länet gemensamt ska bedriva en 
samordnad vård- och stödverksamhet för personer som har behov av både hälso- och 
sjukvård och socialtjänstinsatser på grund av en psykisk funktionsnedsättning av sådan 
art att det är nödvändigt med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska 
kunna genomföras. Verksamheten ska regleras i en särskild lag.  

Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget med beaktande av nedan synpunkter.  

Genom att verksamheten organiseras under två huvudmän kan det innebära att hälso- och 
sjukvård utförs hos båda parter. Utredningen saknar svar på vem som i sådana fall har 
vårdgivaransvaret. 

Det finns även en utmaning utifrån att HSL och SoL har olika rättsliga förutsättningar. 
Exempelvis behöver det finnas rutiner så att man inte vid vård- och behandlingsinsatser 
indirekt binder upp vad som inom myndighetsutövning ska beviljas enligt SoL.  

När det gäller förslaget i kapitel 11.11 om att införa en bestämmelse i lagen om 
samordnad vård- och stödverksamhet som innebär att en kommun eller region får träffa 
avtal om att en uppgift, som omfattas av den samordnade vård- och stödverksamhetens 
uppdrag, helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region, 
efterfrågar stadsledningskontoret förtydliganden. Utredningen beskriver att genom ett 
sådant avtal ska en kommun eller region få utföra uppgifter åt en annan region eller 
kommun utan hinder av vad som anges i kommunallagen angående att kommuner och 
regioner inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, 
en annan region eller någon annan ska ha hand om. Stadsledningskontoret anser att 
förutsättningarna för den utökade möjligheten till avtalssamverkan är otydliga. Om 
avsikten är att det ska vara möjligt att helt avtala bort de ansvarsgränser som finns mellan 
huvudmännen så bör detta förtydligas och konsekvenserna av att en huvudman utför 
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uppgifter som normalt inte ingår i dennes uppdrag behöver belysas. Detta framstår som 
viktigt bland annat med hänsyn till den särskilda reglering som finns vad gäller 
läkaransvar och uppgifter som ankommer på socialnämnd.  

Kapitel 12. Bättre uppföljning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömningar att uppföljning, 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning är viktiga områden för målgruppen 
samsjuklighet.  

När det gäller förslaget i 12.4 framför äldre samt vård- och omsorgsnämnden i sitt 
yttrande att det finns behov av att förtydliga det uppdrag som föreslås ges till en 
myndighet gällande att utforma ett system för uppföljning. Det är av vikt att betänkandets 
förslag om nationella kompetenshöjande insatser tillkommer kommunal hälso- och 
sjukvård och att kommunens hälso- och sjukvård inkluderas i nationell uppföljning för 
målgruppen. 

Kapitel 13. Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering 
Stadsledningskontoret anser att det är positivt att målgruppen samsjuklighet har tillgång 
till personligt ombud.  

Kapitel 14. En gemensam tvångslagstiftning 
Utredaren har fått i uppdrag att senast 2023-01-31 komma med ett förslag hur lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan utformas för att omfatta personer med skadligt bruk och 
beroende. 

Stadsledningskontoret konstaterar att de risker som utredaren själv ser att skillnad i 
vårdtidslängd i de olika lagrummen kan bli en komplikation. Tvångslagstiftningen inom 
psykiatrin har betydligt kortare tidsperspektiv och inkluderar inte sociala stödinsatser. 
Nuvarande tvångslagstiftning i form av LVM har ett huvudsyfte att motivera till 
livsförändringar och frivilliga vårdinsatser och har ett betydligt längre tidsperspektiv än 
LPT. 

Kapitel 15. Konsekvenser                                                                                                    
Kapitel 16. Ikraftträdande, förberedelser och stöd till införande 
Förslaget påverkar den regionala hälso- och sjukvården på primärvårds- och 
specialistnivå. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är inte direkt inkluderat i 
betänkandets förslag men stadsledningskontoret ser en potentiell påverkan på 
kommunens hälso- och sjukvård i och med att regionens primärvård är berörd.  

Stadsledningskontoret saknar resonemang i utredningen gällande primärvårds- respektive 
specialistvård i förhållande till intentionerna i God och nära vård samt förtydligandet av 
primärvårdsuppdraget som skrevs in i HSL och gäller från 2021-07-01. Kan det innebära 
att behandlingsansvaret går över till regionerna för att sedan komma tillbaka till 
kommunerna inom primärvårdsuppdraget? I så fall får detta konsekvenser för såväl 
förberedelser och resursfördelning som kommunens verksamhet.   

Kap. 15.8.1 Stadsledningskontoret delar inte utredningens bedömning om att den 
samordnade vård- och stödverksamheten inte är ett nytt uppdrag för kommunerna och 
enbart sättet att organisera verksamheten är nytt. Ambitionshöjningen är väsentlig och det 
initiala stimulansbidraget är inte i paritet med den ökade ambitionsnivån. 
Stadsledningskontoret hänvisar till finansieringsprincipen i frågan. 
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Kap.15.8.2. Stadsledningskontoret kan konstatera att skatteväxling är en administrativ-, 
tid- och resurskrävande process. Planeringstiden med förberedelser, år 2023-2025, 
behöver inkludera kartläggning av kommunens nuvarande uppdrag inom missbruk och 
vilka ansvarsområden/insatser som byter huvudman. 

En viktig del för att kunna göra kostnadsberäkningar är att utredningen förtydligar vad 
som ingår i socialtjänstens förebyggande uppdrag samt vad det nya gränssnittet mellan 
aktivt sörja för att enskilda kommer från ett missbruk och erbjuda vård som han eller hon 
behöver innebär för socialtjänstens uppdrag.  
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Sammanfattning  

Vi anser att det behövs en genomgripande reform av samhällets insat-
ser till personer med samsjuklighet som också förutsätter ett föränd-
rat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt 
bruk eller beroende. Syftet med vårt uppdrag är att lämna förslag som 
bidrar till att insatserna till målgruppen blir mer samordnade, behovs-
anpassade och personcentrerade1. Vi anser att detta även ska vara 
syftet med den reform vi föreslår. Reformen som ska bidra till ökad 
samordning, behovsanpassning och personcentrering består av tio 
bärande delar: 

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

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 
behandling för andra psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främ-
jar fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan 
verksamhet.  

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

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

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

 
1 I direktiven används begreppet patientcentrerade men vi bedömer begreppet personcentre-
rade som mera relevant. Vad vi avser med begreppet framgår av kapitel 1 och 13. 
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7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med sam-
sjuklighet. 

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

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och bero-
ende ska ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med per-
soner med samsjuklighet och anhöriga.  

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

Nedan följer en sammanfattning av hur vi arbetat, hur målgruppen 
ser ut samt av bedömningar och förslag. Vi använder genomgående 
begreppen skadligt bruk eller beroende och inte missbruk, om vi inte 
citerar lagtext, förarbeten eller andra texter. Vi lämnar också förslag 
som innebär att begreppen skadligt bruk och beroende förs in i hälso- 
och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen med tillhörande författningar.  

Om uppdraget och dess genomförande 

Vår ambition har varit att förslagen ska tas fram genom aktivt del-
tagande av personer med samsjuklighet, anhöriga och personer som 
arbetar i, styr och leder verksamheter som riktar sig till målgruppen. 
Inledningsvis samlade vi in erfarenheter och kunskaper från perso-
ner med samsjuklighet och anhöriga. Det gjorde vi genom tre work-
shops, och genom ett femtiotal intervjuer och dialoger med personer 
med sådana erfarenheter. Detta resulterade i ett antal målbilder för 
samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Vi tog också fram 
underlag till våra bedömningar och förslag genom att sammanställa 
och analysera tidigare utredningar och rapporter, och genom att jäm-
föra svenska förhållanden med några andra länder. Vi har i enkäter 
ställt frågor till samtliga regioner, kommuner och HVB-verksamheter 
om insatsernas innehåll, organisation och kostnader. Vi har också haft 
en omfattande dialog med företrädare för regioner, kommuner, privata 
aktörer och andra berörda.  
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Vi har tillämpat ett öppet arbetssätt där vi löpande har beskrivit 
inriktningen på våra förslag, och bearbetat dem utifrån inkomna 
synpunkter. Vi har också prövat dem i den miljö där de ska tillämpas 
genom workshops och intervjuer med företrädare för regioner, kom-
muner, privata aktörer, personer med samsjuklighet och anhöriga. 
Våra analyser, bedömningar och förslag har dessutom löpande stämts 
av med den expertgrupp som utsetts av regeringen, och med den 
vetenskapliga referensgrupp som vi själva initierat.  

Personer med samsjuklighet – vilka  
är de och hur är deras levnadsförhållanden?  

Socialstyrelsens rapportering visar att en majoritet av de personer 
som får vård på grund av skadligt bruk eller beroende också har vårdats 
för en annan psykiatrisk diagnos, och därför kan beskrivas ha en sam-
sjuklighet. Det är en heterogen målgrupp. Vissa har endast behov av 
behandling av de psykiatriska tillstånden inklusive skadligt bruk och 
beroende, medan andra också har omfattande behov av sociala insat-
ser. Det är en grupp som generellt har dålig hälsa och stor över-
dödlighet. Andelen personer som har begått eller varit utsatt för brott 
är högre bland personer med samsjuklighet än i befolkningen i övrigt. 
Särskilt bland kvinnor är det vanligt med erfarenheter av övergrepp 
och andra trauman.  

Målbilder för samhällets insatser 

Nedan listas de målbilder som vi har tagit fram tillsammans med 
personer med samsjuklighet och anhöriga. Vi bedömer att dessa mål-
bilder bör användas för att visa vad samhällets insatser till målgrup-
pen ska uppnå.  

• Tidig hjälp för psykisk ohälsa och skadligt bruk. 

• Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i kontakt med och som 
är tillgänglig när jag behöver den.  

• Tillgång till fungerande behandling och möjlighet att välja utifrån 
det som passar mig.  

• Stöd och vård som hänger ihop som en helhet.  
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• Inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både 
beroende och psykisk ohälsa.  

• Bli lyssnad på, få förståelse och bli behandlad med samma respekt 
som andra.  

• Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min situation och ha 
inflytande över min vård och omsorg.  

• En fungerande vardag och ett meningsfullt sammanhang.  

• En person som jag kan lita på och som följer med i hela processen.  

• Att vården och omsorgen lyssnar på, involverar och ger stöd till 
mitt nätverk. 

Styrningen inom området  

Vi har övergripande analyserat statens, regionernas och kommuner-
nas styrning av insatser som ges till målgruppen. Analysen bygger 
dels på organisationsforskning som bedömts relevant, dels på de work-
shops vi genomfört med ledningspersoner i regioner och kommuner. 
Vår slutsats är att styrformer, kultur och policys inom samsjuklig-
hetsområdet behöver utgå från behov, resurser och beteenden hos per-
soner med samsjuklighet och anhöriga, ge professionellt handlings-
utrymme och premiera samarbete. 

Regionernas hälso- och sjukvård ska behandla skadligt 
bruk och beroende  

Vi föreslår att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all 
behandling av skadligt bruk och beroende, och att det ska framgå av 
hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med förtydligandet av hälso- och 
sjukvårdens ansvar är främst att skapa förutsättningar för att hålla 
ihop behandlingen av alla psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk 
och beroende, oavsett om behandlingen sker med läkemedel, psyko-
logiska, psykosociala eller andra behandlingsmetoder. Vårt förslag att 
samla behandlingen hos en huvudman ligger i linje med hur ansvars-
fördelningen ser ut i de flesta andra länder.  
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Behandlingen ska samordnas med behandling av andra 
psykiatriska tillstånd 

Utifrån de dialoger som vi fört med olika aktörer och utifrån tidigare 
utredningar inom området konstaterar vi att det är vanligt att per-
soner med skadligt bruk och beroende inte får tillgång till den psy-
kiatriska behandling som de har behov av. Detta beror inte bara på 
hur huvudmannaskapet är fördelat, utan också på resurser, kompetens, 
arbetssätt och kultur inom hälso- och sjukvården. Vi föreslår därför 
att det ska framgå av hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen att 
behandlingen av skadligt bruk eller beroende ska samordnas med be-
handling av andra psykiatriska tillstånd.  

Angeläget med somatisk vård, suicidprevention 
och insatser som främjar hälsa  

Den somatiska hälsan är kraftigt nedsatt och överdödligheten stor 
hos personer med samsjuklighet, jämfört med befolkningen i övrigt. 
Vi konstaterar därför att hälso- och sjukvården måste uppmärksamma 
somatisk ohälsa hos personer med samsjuklighet. Både psykiatriska 
och somatiska insatser bör ingå i en individuell plan och samordnas 
av en fast vårdkontakt som verkar för att vårdbehoven på båda 
områdena samordnas. Vi bedömer också att fast läkarkontakt i primär-
vården kan ge förutsättningar för ett samlat medicinskt ansvar för 
både psykiatriska och somatiska vårdbehov. Personer med psykiska 
sjukdomar inklusive personer med skadligt bruk och beroende bör 
också uppmärksammas som en högriskgrupp för ohälsosamma lev-
nadsvanor i regionernas planering av det sjukdomsförebyggande arbe-
tet. Även risken för suicid hos personer med samsjuklighet måste upp-
märksammas. Det görs genom att tillgången till adekvat behandling 
för psykiatrisk sjuklighet ökar, samt genom ökad kunskap om suicid 
hos personer som möter personer med samsjuklighet. 
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Särskilda insatser till personer som har ett skadligt bruk 
eller beroende av narkotika 

Vi konstaterar att LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioid-
beroende) har god effekt för tillfrisknande och minskad dödlighet 
hos målgruppen för behandlingen, och att den rekommenderas i natio-
nella riktlinjer. Samtidigt innebär den risker, särskilt för personer 
som inte finns i behandling men får tillgång till preparaten genom 
vidareförmedling. Vi föreslår därför ett uppdrag till Socialstyrelsen 
inriktat på kunskapsstöd, uppföljning och viss utredning. Syftet med 
uppdraget ska vara att bidra till att tillgängligheten till behandlingen 
ökar, samtidigt som vidareförmedling från programmen minskar.  

Vi gör också bedömningen att sprututbytesverksamheterna når per-
soner som har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika bättre än 
övrig hälso- och sjukvård. Detta är av stor vikt eftersom målgruppen 
har väsentligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt och en hög över-
dödlighet. Sprututbytesverksamheterna erbjuder viktiga insatser både 
genom att reducera skadorna av narkotikaanvändningen och genom 
att behandla vissa sjukdomar eller förmedla kontakt med andra vård-
givare. Utbudet av sprututbytesverksamhet är lägre i Sverige än i 
övriga nordiska och några anglosaxiska länder som vi jämfört med. Vi 
föreslår därför att sprututbytesverksamheter måste erbjudas av alla 
regioner och att de utvecklas till lågtröskelverksamheter som främjar 
psykisk och fysisk hälsa genom sprututbyte och till exempel vissa 
somatiska insatser, stöd till sexuell och reproduktiv hälsa, förmedling 
av kontakt med psykiatri och socialtjänst, utdelande av och utbildning 
om naloxon, hälsorådgivning och varningar för farliga preparat i om-
lopp.  

Därutöver gör vi bedömningen att det bör genomföras ett försök 
med en lågtröskelverksamhet i form av en hälsocentral med brukar-
rum där narkotika kan intas på ett säkert sätt, samtidigt som till 
exempel viss somatisk vård, kontakt med psykiatri och socialtjänst, 
naloxon och hälsorådgivning tillhandahålls. Vi gör också bedöm-
ningen att kriminaliseringen av eget bruk av narkotika bör utredas 
och att det inom ramen för ett sådant uppdrag bör belysas hur kri-
minaliseringen påverkar möjligheten för personer med samsjuklighet, 
och övriga personer med skadligt bruk eller beroende, att få en sam-
ordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg.  
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Socialtjänstens uppdrag inriktas på fyra områden  

Socialtjänstens uppdrag när det gäller personer med skadligt bruk eller 
beroende ska enligt vårt förslag kvarstå och förtydligas för följande 
huvudsakliga områden:  

1. Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande verksamhet, in-
formation om och förmedling till samhällets stöd och annat före-
byggande arbete för att motverka skadligt bruk och beroende. 

2. Sociala stödinsatser för försörjning, boende, sysselsättning, trygg-
het och sociala sammanhang, med fokus på att stärka den enskil-
des resurser, funktionsförmåga och möjligheter till självständigt 
liv. 

3. Stöd till anhöriga. 

4. Insatser för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga 
förhållanden. 

Vi bedömer att det sociala arbetet gynnas av en sådan renodling som 
vi föreslår. Det kan bland annat underlätta resursfördelning och kom-
petensförsörjning. Ett tydligare fokus på den typ av insatser vi beskri-
ver ovan kan också öka behovet av och stimulera till mer forskning om 
sådana insatser. Det kan även öka motivationen att förbättra upp-
följningen av insatserna, vilket kan ligga till grund för systematiserad 
beprövad erfarenhet kring nyttan av olika typer av insatser, och där-
med stärka förutsättningarna för en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Regionerna får ett förtydligat ansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatser på HVB 

Utifrån uppgifter som framkommit i enkätsvar från kommuner och 
HVB-hem, och genom intervjuer med kommuner om placering på 
och upphandling av sådana hem, drar vi slutsatsen att hemmen både 
idag och med en ny ansvarsfördelning främst tillhandahåller social-
tjänstinsatser. Socialtjänsten ska därför ha fortsatt ansvar för placer-
ing på hem för vård eller boende (HVB) både för barn och för vuxna, 
men definitionen av HVB i socialtjänstförordningen anpassas till vårt 
förslag om socialtjänstens uppdrag. Vi konstaterar dock att det är av 
avgörande betydelse att den enskilde får sitt hälso- och sjukvårdsbehov 
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tillgodosett under placeringen och att detta inte sker i tillräcklig grad 
i dag. Därför ska regionens ansvar för sådana insatser, vilket med vårt 
förslag även inkluderar behandling för skadligt bruk eller beroende, 
förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Om regio-
nen inte planerar och tar ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
genomförs under placeringen inträder betalningsansvar enligt en scha-
blon. Regionernas ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser gäller dock 
inte för sådana hem som bedrivs av Statens Institutionsstyrelse. Skä-
let är att vi bedömer att förändringar av ansvarsförhållanden inom den 
verksamheten kan få konsekvenser för rättssäkerhet och samhälls-
skydd och därför bör utredas i särskild ordning.  

Samordnad vård- och stödverksamhet 
för dem med störst behov 

Vi föreslår att det blir obligatoriskt för kommuner och regioner att 
gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för en 
avgränsad målgrupp med särskilt stora samordningsbehov och bris-
tande förmåga att själv samordna insatser. Med samordnad vård- och 
stödverksamhet menas en gemensam verksamhet där olika professio-
ner från båda huvudmännen jobbar tillsammans. Syftet med verksam-
heten är att främja deltagarnas hälsa, trygghet och levnadsvillkor 
genom samordnade och kontinuerliga vård- och stödinsatser som 
utgår från personens individuella mål, behov, resurser och sociala 
sammanhang.  

Verksamheten ska bedriva uppsökande arbete, utföra hälso- och 
sjukvårds- och socialtjänstinsatser samt samordna insatser. I samord-
ning ingår att deltagarna tilldelas en vård- och stödsamordnare som 
ansvarar för att det upprättas en individuell plan och att de insatser 
som den enskilde behöver planeras och genomförs.  

Verksamhetens målgrupp är personer som har behov av både 
socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsinsatser på grund av en psykisk 
funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt med särskild 
samordning under längre tid för att insatserna ska kunna genom-
föras. Främst är det personer vars funktionsförmåga är nedsatt av 
psykisk sjukdom, skadligt bruk och beroende, och som är i behov av 
intensiva och samordnade insatser för att upprätthålla liv, hälsa, 
boende och sysselsättning. Det handlar om personer som inte tar 
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emot insatser i ordinarie strukturer, där ofta många insatser i öppen- 
och slutenvård prövats och där samordningsverktyg som SIP eller 
fast vårdkontakt inte är tillräckligt. Verksamheten ska regleras i en 
ny särskild lag.  

Fokus på kompetensförsörjningen är nödvändigt 

Vi konstaterar att bristen på personal med rätt kompetens begränsar 
huvudmännens förutsättningar att säkerställa en god och jämlik 
sjukvård och insatser med god kvalitet inom socialtjänsten. Exem-
pelvis påverkas väntetider och samverkan mellan huvudmännen när 
utredningar eller behandlingar inte kan genomföras eftersom det 
saknas personal med kompetens för uppgiften. Samordnade och 
långsiktiga insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen är 
också nödvändigt för att den reform vi föreslår ska få önskat resultat. 
Initiativ på området behöver tas så snart det har fattats beslut om att 
genomföra våra förslag. Det är varje aktörs ansvar att samordna sina 
insatser med andras och bidra till att det sker ett nödvändigt sam-
arbete inom området. Det gäller lärosätena, arbetsgivarna och statliga 
myndigheter.  

Förbättrad statistik och uppföljning från brukares 
perspektiv  

Dagens uppföljning av vården och omsorgen för personer med sam-
sjuklighet har stora brister och saknar de mest grundläggande upp-
gifter som behövs för att beskriva vården på nationell nivå. Det går 
inte att säga hur många personer som får insatser, vilka insatser som 
erbjuds eller vad insatserna ger för resultat. Förutsättningarna skiljer 
sig delvis åt när det gäller hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 
men sammantaget saknas det förutsättningar för att ge en samlad 
bild av innehållet i och resultatet av hälso- och sjukvårdens och social-
tjänstens insatser för personer med samsjuklighet. Både Socialstyrel-
sen och utredningen Framtidens socialtjänst har dock lämnat förslag 
som kan förbättra förutsättningarna, i form av ett utvidgat nationellt 
patientregister som inkluderar primärvården och en ny lag om social-
tjänstdataregister.. Vår bedömning är att dessa förslag bör genomföras. 
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Utöver förbättrad tillgång till grundläggande uppgifter om vården 
och omsorgen är det är också viktigt att uppföljningen belyser det 
som personer med samsjuklighet själva tycker är viktiga områden. Vi 
föreslår därför att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att ta 
fram en struktur för uppföljning som omfattar de målbilder vi har 
tagit fram tillsammans med personer med samsjuklighet och deras 
anhöriga.  

Förbättrad tillgång till personliga ombud  

Vi lämnar också ett förslag som syftar till att öka den enskildes 
möjlighet att få tillgång till ett oberoende stöd i kontakter med 
myndigheter och med vården. Det ska ske genom att personer med 
psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk eller beroende 
i högre grad än idag får tillgång till ett personligt ombud, att de medel 
som avsätts till personligt ombud ökar och att samarbetet mellan 
personligt ombud och civilsamhället förstärks.  

Ökat brukarinflytande och minskad stigmatisering  

Flera av våra förslag understryker vikten av att den enskilde har infly-
tande över de insatser om ges och att insatserna utgår från personens 
behov, resurser och individuella mål. Detta är särskilt tydligt när det 
gäller förslaget om en samordnad vård- och stödverksamhet. Men vi 
bedömer också att det, utöver de långsiktiga strukturförändringarna 
som vi anser ska genomföras, krävs särskilda insatser för att på-
skynda och förstärka ett ökat inflytande för personer med samsjuk-
lighet och anhöriga. Vi föreslår därför ett nationellt program för ökat 
kollektivt inflytande för och minskad stigmatisering av personer med 
samsjuklighet.  

En gemensam tvångslag 

Vi har i enlighet med våra direktiv analyserat för- och nackdelar med 
en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke 
enligt LVM och LPT. Utifrån den analysen konstaterar vi att tvångs-
vård på grund av skadligt bruk och beroende bör vara en fråga för 
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hälso- och sjukvården och att fördelarna med att reglera detta i LPT 
överväger nackdelarna. Samsjuklighetsutredningen fick genom reger-
ingsbeslut den 28 oktober 2021 ett tilläggsdirektiv att lämna förslag 
utifrån den analys av tvångsvårdslagstiftningen som vi gjort detta 
betänkande. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023. 

Stöd till införande och uppföljning  

Införandet av förslagen ska genomföras så att huvudmännen och 
berörda myndigheter ges förutsättningar att planera förändringarna 
i uppdragen och ha möjlighet att vidta nödvändiga utvecklingsinsat-
ser gemensamt och var för sig. Därför föreslår vi att det ska gå två år 
mellan beslut och ikraftträdande. Stimulansmedel föreslås utgå två 
år innan och tre år efter ikraftträdandet. Vi föreslår att våra förslag 
träder i kraft 1 januari 2025, inklusive de förslag som tas fram inom 
ramen för tilläggsdirektivet om tvångsvård. Staten ska ingå en överens-
kommelse med SKR om implementeringsstöd till regioner och kom-
muner. När det gäller den samordnade vård- och stödverksamheten 
kan det krävas särskilda insatser för att utveckla ett gemensamt arbets-
sätt som inte tidigare praktiserats i hälso- och sjukvård och social-
tjänst. Med stöd av erfarenheterna från vårt eget arbetssätt anser vi att 
verksamheterna med fördel kan utvecklas genom användarbaserad 
tjänstedesign där medarbetare, patienter, brukare och anhöriga gemen-
samt skapar och testar verksamheten. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys föreslås få i uppdrag att följa upp reformen, samt att 
initiera en oberoende vetenskaplig utvärdering av den samordnade 
vård- och stödverksamheten.  
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Svar på remiss (SOU 2021:93) Delbetänkande 

av samsjuklighetsutredningen 

 
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. tillstyrker (SOU 2021:93) Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen: Från 

delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och 

personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. 

3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har underremitterat Socialdepartementets remiss Från delar till 

helhet: En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 

personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. 

Remissen har sänts till nämnden för yttrande över förslagens konsekvenser och påverkan 

på det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Svar ska vara stadsledningskontoret 

tillhanda senast den 24 mars 2022. 

Delbetänkandet är en del i Socialdepartementets utredning för förslag på hur samordnade 

insatser gällande vård, behandling och stöd kan säkerställas för personer med 

samsjuklighet i form av missbruk, beroende och psykiatriska tillstånd. Syftet är att skapa 

bättre förutsättningar för att barn och vuxna med beroendeproblem och psykisk ohälsa 

ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg som 

är av hög kvalitet och som kan erbjudas på lika villkor i hela landet.  

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen och tillstyrker utredningens 

förslag med beaktande av förvaltningens synpunkter enligt nedan. 

Förvaltningens bedömning är att det är oklart hur den kommunala hälso- och sjukvården 

påverkas utifrån hur primärvårdsuppdraget kommer att utformas framöver, till exempel 

vid omställning av god och nära vård. 

Förvaltningen avstryker den föreslagna förändringen i patientlagen (2014:821). Befintlig 

lagtext inkluderar alla patienter oavsett diagnos och behov. Att lyfta fram patienter med 

specifik diagnos i patientlagen medför inget nytt ansvar eller förändrat förhållningssätt.  
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Förvaltningens bedömning är att förtydligandet om hälso- och sjukvårdsansvar gällande 

hem för vård eller boende (HVB) tillstyrks med två beaktande. Det är av vikt att regioner 

tillsammans med vårdgivaren för HVB skapar samsyn så att det inte uppstår oklarheter 

gällande delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. För att en god och säker vård ska 

kunna bedrivas är det viktigt att personal på HVB kan ta emot en delegerad hälso- och 

sjukvårdsinsats. Det andra beaktandet är gällande det ekonomiska betalningsansvaret där 

betänkandet inte har klargjort vilken huvudman som har tolkningsföreträdet gällande om 

regionen tagit sitt ansvar eller inte. 

Gällande förslaget om att en individuell plan ska upprättas för personer placerade på 

HVB är det förvaltningens bedömning att tillstyrka förslaget med beaktandet att det 

behöver anpassas med Samordnad individuell plan (SIP).  

Förvaltningen bedömer att förslaget om en ny lag (”Lag om samordnad vård-och 

stödverksamhet”) är i huvudsak positivt men att det finns reservationer gällande 

otydligheter i organisering och ansvar, vilket behöver lösas innan förslaget kan bli 

lagstadgat.  

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att förtydliga det uppdrag som föreslås ge 

till en myndighet gällande att utforma ett system för uppföljning. 

Det är av vikt att betänkandets förslag om nationella kompetenshöjande insatser 

tillkommer kommunal hälso- och sjukvård och att kommunens hälso- och sjukvård 

inkluderas i nationell uppföljning för målgruppen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit att betänkandets förslag har en direkt ekonomisk påverkan 

på kommunens hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Förslagen kommer däremot att 

påverka kostnader för kommunens socialtjänst. Den faktiska kostnaden går inte att räkna 

ut då omfattningen av den förändring som är föreslagen inte är fastställd. Den ska 

dessutom ställas i relation till de verksamheter som kommunens socialtjänst redan 

bedriver för målgruppen. Förslagen utgår från att kommun och region ska avtala om 

verksamheters omfattning likväl som kostnadsfördelning. Betänkandets förslag relaterat 

till hälso- och sjukvård betonar att regionen ska vara vårdgivare. Region och kommun 

kan avtala att hälso- och sjukvård kan utföras av kommunen. I en sådan 

överenskommelse ser förvaltningen att kostnadsfördelning ska ingå. Beroende på hur nära 

vårdkonceptet kommer att utvecklas kan hälso- och sjukvård för personer med 

samsjuklighet ingå i den kommunala hälso- och sjukvården. Hur den ekonomiska 

dimensionen kan påverkas av konceptet nära vård är idag inte känt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att betänkandet i huvudsak är positivt utifrån denna dimension. 

Betänkandets syfte är att säkerställa och skapa förutsättningar för sammanhållet stöd, 

vård och behandling för personer med samsjuklighet som ofta är en mycket sårbar grupp. 

Det är tydligt uttryckt att betänkandets målgrupp är barn, unga och vuxna personer med 

samsjuklighet i form av missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Även närståendes 

perspektiv har betänkandet tagit i beaktande. Missbruk och psykisk ohälsa är 

stigmatiserande och förvaltningen har funnit att betänkandet har flera förslag för att vård 
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och behandling för personer med samsjuklighet kvalitetssäkras, personcentrerats och 

utförs. Till exempel genom att förslagen om ansvar och organisering av vård och stöd 

syftar till att insatserna i högre grad ska anpassas till personers behov, resurser och 

individuella mål. Inom hälso- och sjukvården har konceptet personcentrerad vård 

utvecklats de senaste åren. Det innebär att vården ges med hänsyn inte bara till den 

enskildes behov, utan också med beaktande av resurser och individuella mål som kan 

beröra olika livsområden. Detta synsätt ska stärkas inom hälso- och sjukvården, men även 

spridas till fler av samhällets insatser för personer med samsjuklighet. Betänkandet lyfter 

även fram att det behövs strukturer för systematiskt brukarinflytande så att det sker 

kontinuerligt och tas med från början i olika förändrings- och förbättringsarbeten. I 

grunden ska alla ha rätt till lika vård på lika villkor och genom att peka ut en specifik 

grupp i lagtext kan detta ge både positiva och negativa effekter. Det är en balansgång 

mellan att stärka en utsatt grupp till att det vältrar över och ger en negativ effekt där 

gruppen återigen blir utpekad.  

Samverkan 
Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 16 mars 2022.  

Bilagor 
1. SOU 2021:93 Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen: Från delar till helhet 

- En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 

personer med samsjuklighet  

Beslutet skickas till  
Stadsledningskontoret 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har bjudits in av Socialdepartementet att lämna synpunkter på 

delbetänkande i Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93). Remissen skickades till 

stadsledningskontoret som har översänt den till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. 

Svar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 24 mars 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen om samsjuklighet överlämnade i november 2021 delbetänkandet Från delar 

till helhet: En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 

personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Delbetänkandet utreder och lämnar förslag 

som rör ansvar inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för insatser till 

personer med samsjuklighet i form av missbruk, beroende och psykiatriskt tillstånd.  

Förvaltningen har i beredningsarbetet fokuserat på de avvägningar och förslag som på 

något sätt kan beröra kommunal hälso- och sjukvård. 

Betänkandet föreslår en reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. 

Reformen innefattar bland annat ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla 

personer med missbruk eller beroende. Förslagen är främst uppbyggda kring flertalet 

förändringar i befintlig lagstiftning samt i bildandet av en ny lag (”Lag om samordnad 

vård-och stödverksamhet”). Betänkandets reform är uppbyggd på tio delar: 

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

hälso- och sjukvård.  

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 

andra psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och 

psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

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.  

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller 

boende (HVB). 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska 

finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

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

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 

bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 

målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet samt 

anhöriga.  

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar 

för tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska utformas.  

 

Betänkandet föreslår att begreppet ”skadligt bruk eller beroende” ska användas istället för 

”missbruk” i relevanta författningar både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Syftet är att använda ett värdeneutralt begrepp som inte riskerar att bidra till 
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stigmatisering samt att begreppet ”skadligt bruk eller beroende” är ett vidare begrepp än 

missbruk och att det redan används av hälso- och sjukvården vid diagnostisering.  

Utifrån reformens första, andra och femte del föreslår betänkandet två olika 

lagförändringar där hälso- och sjukvårdens ansvar tydliggörs. Syftet med förtydligandet 

är främst att skapa förutsättningar för att hålla ihop utredning och behandling av alla 

psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende, oavsett om behandlingen sker 

med läkemedel, psykologiska, psykosociala eller andra behandlingsmetoder. Den ena 

förändringen är ett tillägg i 8 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där det 

framkommer att regionen ska erbjuda personer med skadligt bruk eller beroende den vård 

som han eller hon behöver samt att vården ska organiseras så att den ges samordnat med 

annan psykiatrisk vård.  

Den andra föreslagna lagförändringen är ett tillägg i 6 kap. 1 § patientlagen (2014:821). I 

befintlig lagtext framkommer att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

ska tillgodoses och att olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt 

sätt. I det föreslagna tillägget vill betänkandet ta in samma textförslag som i 8 kap Hälso- 

och sjukvårdslagen (2017:30), det vill säga att poängtera att utredning och behandling av 

skadligt bruk och beroende ska ske samordnat med annan psykiatrisk vård.   

Betänkandet föreslår ett förtydligande gällande hälso- och sjukvårdsansvar på hem för 

vård eller boende (HVB) både för barn och för vuxna. Det sker genom ytterligare ett 

tillägg i 8 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där det förtydligas att regionen har 

hälso- och sjukvårdsansvar på HVB. Regionen har redan idag ansvar för hälso- och 

sjukvård på HVB, men det är ett otydligt ansvar vilket medför meningsskiljaktigheter 

mellan region och kommunen/utförare av HVB. Betänkandet föreslår även att regioner 

får ett betalningsansvar om de inte planerar och tar ansvar för att hälso- och 

sjukvårdsinsatserna genomförs. Regioner och kommuner kan dock avtala om att 

betalningsansvar inte ska utgå eller ska utgå på annat sätt. Då det utförs hälso- och 

sjukvård på HVB, ska HVB anmälas som vårdgivare enligt 2 kap. §1 hälso- och 

sjukvårdslagen, vilket medför att vårdgivaren ansvarar för god och säker vård. Syftet är 

att säkerställa att personer placerade på HVB får tillgång till den hälso- och sjukvård som 

de har behov av och att planering, genomförande och uppföljning ingår för att säkra en 

god kvalitet.  

Betänkandet föreslår att kommunen ska vara skyldig att underrätta regionen om beslut om 

persons placering på HVB samt att kalla regionen för upprättande av en individuell plan 

för personen. 

Betänkandet föreslår en ny lag (”Lag om samordnad vård-och stödverksamhet”) i syfte att 

reglera att det blir obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt bedriva en 

samordnad vård- och stödverksamhet för en avgränsad målgrupp. Målgruppen ska vara 

personer som har behov av både hälso- och sjukvård- och socialtjänstinsatser på grund av 

en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt med särskild 

samordning under längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. Främst är det 

personer vars funktionsförmåga är nedsatt av psykisk sjukdom, skadligt bruk och 

beroende, och som är i behov av intensiva och samordnade insatser för att upprätthålla 

liv, hälsa, boende och sysselsättning. Det handlar om personer som inte fått hjälp eller 

som inte tagit emot insatser i andra verksamheter. Syftet med verksamheten är att främja 

deltagarnas hälsa, trygghet och levnadsvillkor genom samordnade och kontinuerliga vård- 

och stödinsatser som utgår från personens individuella mål, behov, resurser och sociala 

sammanhang. Det ska vara en verksamhet där olika professioner från båda huvudmännen 
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jobbar tillsammans. Där regionen har ansvaret att bedriva hälso- och sjukvården. 

Verksamheten ska bedriva uppsökande arbete, utföra hälso- och sjukvårds- och 

socialtjänstinsatser samt samordna insatser. I samordning ingår att deltagarna tilldelas en 

vård- och stödsamordnare som ansvarar för att det upprättas en individuell plan och att de 

insatser som den enskilde behöver planeras och genomförs.  

Betänkandet har flera avväganden med syfte att stärka inflytande, minska stigmatisering 

samt att få en bättre uppföljning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. Bland 

annat bedömer betänkandet att kunskapsstyrning behövs, att kompetenshöjande insatser 

behöver öka samt att metoder som stödjer den enskildes inflytande och delaktighet 

behöver öka och implementeras. Betänkandet föreslår att Folkhälsomyndigheten får 

uppdrag att ansvara för ett nationellt program med syfte att förstärka inflytande och 

minska stigmatiseringen av personer med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk 

och beroende. Betänkandet föreslår även att regeringen bör ge lämplig myndighet 

uppdrag att utforma ett system för uppföljning som inkluderar det patienter tycker är 

viktigt.  

Utifrån den tionde och sista delen i reformen har betänkandet genomfört analys av för- 

och nackdelar med en gemensam tvångslag och föreslår fortsatt utredning om hur lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård kan utformas för att omfatta personer med 

skadligt bruk och beroende. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen och tillstyrker utredningens 

förslag med beaktande av förvaltningens synpunkter enligt nedan. 

Förslaget kommer påtagligt påverka den regionala hälso- och sjukvård på primärvårds- 

och specialistnivå. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är inte direkt inkluderat i 

betänkandets förslag men förvaltningen ser dels en potentiell påverkan på kommunens 

hälso- och sjukvård i och med att regionens primärvård är berörd. Dessutom finns det en 

osäkerhet kring hur den kommunala hälso- och sjukvården kommer att påverkas baserat 

på hur primärvårdsuppdraget kommer att utformas framöver, till exempel vid omställning 

av god och nära vård. 

Förvaltningen avstyrker den föreslagna förändringen i patientlagen (2014:821). Befintlig 

lagtext inkluderar alla patienter oavsett diagnos och behov. Att lyfta fram patienter med 

specifik diagnos i patientlagen medför inget nytt ansvar eller förändrat förhållningssätt. 

Det kan vara provokativt för andra patientgrupper med annan diagnos och problematik att 

så tydligt peka ut en patientgrupp i en lagtext som ska gälla alla.  

Förvaltningens bedömning är att förtydligandet om hälso- och sjukvårdsansvar gällande 

HVB tillstyrks med två beaktanden. Det är till fördel för personer som får placering på 

HVB att även hälso- och sjukvård inkluderas i utförarens vårdgivaransvar. Det ena 

beaktandet är gällande organiseringen av verksamheten i enlighet med 5 kap.2§ hälso- 

och sjukvårdslagen. För att en god och säker vård ska kunna bedrivas är det viktigt att 

personal på HVB kan ta emot en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats. Det är av vikt att 

regioner tillsammans med vårdgivaren för HVB skapar samsyn så att det inte uppstår 

oklarheter gällande delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det andra beaktandet är 

gällande det ekonomiska betalningsansvaret där betänkandet inte har klargjort vilken 

huvudman som har tolkningsföreträdet gällande om regionen tagit sitt ansvar eller inte. 
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Gällande förslaget om att en individuell plan ska upprättas för personer placerade på 

HVB är det förvaltningens bedömning att tillstyrka förslaget med beaktande att det 

behöver anpassas med Samordnad individuell plan (SIP). SIP är sedan 2010 lagstyrt i 

både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. SIP ska utmynna i en beskrivning 

och en planering för individens behov samt pågående och planerade insatser. Planeringen 

ska leda till en helhetsbild. Viktigt är att kommunen och regionen i tidigt skede 

förbereder SIP vid placering så att personen kan känna trygghet, tillit och delaktighet. 

Förvaltningen bedömer att förslaget om en ny lag (”Lag om samordnad vård-och 

stödverksamhet”) är positivt i huvudsak men att det finns reservationer gällande 

otydligheter i organisering och ansvar, vilket behöver lösas innan förslaget kan bli 

lagstadgat. 

En reservation är att verksamheten ska organiseras under två huvudmän, men det 

framkommer inte vem som har vårdgivaransvar. Region och kommun ska avtala om 

organiseringen, men eftersom det inte finns stöd i hur avtalen bör eller ska utformas 

kommer avtalen se olika ut. Det kommer medföra olika avtal och i slutändan en ojämlik 

hälso- och sjukvård i Sverige. Förvaltningen bedömer att förslaget på denna punkt inte 

motsvarar betänkandets syfte med god vård på lika villkor för alla oavsett boendeort. 

Oklarheten kring huvudmännens ansvar medför även oklarheter kring hur verksamhetens 

ledning och systematiskt kvalitetsarbete ska organiseras.  

En annan reservation är att det finns oklarheter om vad det är för sorts verksamhet som 

ska bedrivas. Det framkommer inte om det är en besöksverksamhet eller en verksamhet 

med möjlighet till sängplatser. Det saknas även direktiv om verksamhetens omfattning 

utifrån hälso- och sjukvård. Det är även otydligt på vilken grund och vem som avgör 

vilka personer som får tillgång till verksamheten. Där den största frågeställningen är om 

tillgång ska bedömas enligt hälso- och sjukvårdslagen eller enligt socialtjänstlagen. Det är 

avgörande för målgruppen då de två lagarna ger olika möjligheter till överklagande av 

myndighetsbeslut. 

I förslaget framkommer att personal kan och bör vara anställda av de två olika 

huvudmännen, det vill säga att hälso- och sjukvårdspersonalen är anställd av regionen 

och övrig personal av kommunen. Det medför att personal med olika anställningar har 

sekretess mellan sig om inte deltagaren samtycker till informationsöverföring. När 

samtycke inte finns kommer personal som arbetar med samma person inte kunna 

samordna vård, stöd och behandling.  

Den fjärde reservationen är gällande långsiktig finansiering. I beredningens förslag finns 

finansiering med i form av statsbidrag som kommuner och regioner kan söka två år innan 

och tre år efter att reformen startat. Efter dessa fem år ska verksamheten ingå i befintlig 

ram. Då förslagets direktiv om verksamhetens organisering och ansvar är otydligt medför 

det en risk att verksamheten påverkas när statsbidraget inte längre finansierar den.   

Förvaltningen ställer sig i grunden även positivt till betänkandets förslag om att 

regeringen bör ge lämplig myndighet uppdrag att utforma ett system för uppföljning som 

inkluderar det patienter tycker är viktigt. Förvaltningen önskar däremot ett förtydligande 

gällande uppföljningskravet. Uppföljning bör kunna utföras på en nationellnivå där 

gemensamma tydliga nyckeltal formuleras. Både kvalitativa och kvantitativa mått är av 

värde för att utvärdera effekten av vården och om det bedrivs en jämlik vård i hela landet. 

Det är av vikt att betänkandets förslag om nationella kompetenshöjande insatser 

tillkommer kommunal hälso- och sjukvård och att kommunens hälso- och sjukvård 
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inkluderas i nationell uppföljning för målgruppen. Den kommunala hälso- och sjukvården 

utför insatser för personer med samsjuklighet då de ingår i den kommunala hälso- och 

sjukvårdsansvaret utifrån lagstiftning och avtal om hemsjukvård (i enlighet med Hälso- 

och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland).  

 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Ulrika Stridvall Dahlén  

Avdelningschef 

 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 

 



 

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll (nr 4) 

Sammanträdesdatum: 2022-03-16 

Remiss från Socialdepartementet om 
delbetänkandet Från delar till helhet - En 
reform för samordnande, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93) 

§ 71, N161-1907/21 
Nämnden har tagit emot en remiss om ett betänkande från Socialdepartementet med 

förslag på att en samordnad vård- och stödverksamhet inrättas och bedrivs gemensamt av 

regionernas hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att personer med samsjuklighet ska 

bli mer delaktiga i sin vård- och stödsamordning. Nämndens svar är en del av Göteborgs 

Stads samlade svar och ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 24 mars 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remissen om reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 26 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remissen om reform för sam-

ordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets bilaga 1, översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och förklarar 

paragrafen omedelbart justerad.  

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om betänkandet från Social-

departementet (N161-1903/21).  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remissen 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  



Utdrag ur protokoll (nr 4) 

Sammanträdesdatum: 2022-03-16 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag 2 (2) 
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Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 

Alice Vernersson (V) 
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Svar på remiss från Socialdepartementet om 
delbetänkandet Från delar till helhet – En 
reform för samordnande, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93) 

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remissen om reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets 

bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Nämnden för funktionsstöd har fått ta del av och yttra sig över remiss från 

Socialdepartementet om delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade 

och behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

Nämnden för funktionsstöds remissvar är en del av stadens samlade remissvar till 

Socialdepartementet. 

Utredningens förslag innebär en genomgripande reform av samhällets insatser till 

personer med samsjuklighet. Reformen ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning 

och personcentrering och består av tio bärande delar. Utredningen föreslår bland annat att 

regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och 

beroende, att en samordnad vård- och stödverksamhet inrättas och bedrivs gemensamt av 

regionernas hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att personer med samsjuklighet ska 

bli mer delaktiga i sin vård- och stödsamordning.  

Förvaltningen bedömer att reformen skulle innebära fördelar för målgruppen samsjukliga 

och att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle gynnas av ett mer renodlat 

ansvar för kommuner och regioner, en samordnad verksamhet för de med störst behov av 

stöd och samordning, samt en större delaktighet i vård- och stödsamordningen. 

Förvaltningen är därför positiv till utredningens bedömningar och förslag och föreslår att 

remissen tillstyrks.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Myndighet och socialpsykiatri 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-01-26 

Diarienummer N161-1907/21 

 

Handläggare 

Karen Nuldén, Monica Sörensson 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: fornamn.efternamn@funktionsstod.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension  
Utredningens förslag innebär framför allt en ökad kostnad för regionerna i och med ett 

övertagande av huvudmannaskapet för skadligt bruk och beroende. Det innebär även ett 

förändrat kostnadsansvar för de fyra socialförvaltningarna som lämnar över delar av 

ansvaret. Utredningen föreslår att ekonomiska medel överförs från kommun till region 

och att överföringen av medel ska motsvara de faktiska kostnaderna. Utredningen lyfter 

bland annat skatteväxling som ett möjligt tillvägagångssätt som förhandlas och beslutas 

mellan region och kommun på lokal nivå. 

Utredningen föreslår också att statliga stimulansmedel bör fördelas till regioner och 

kommuner under en femårsperiod för implementeringen av förslagen. Utredningen 

bedömer att 200 miljoner kronor bör fördelas i syfte att planera, inrätta och utveckla den 

samordnade vård- och stödverksamheten och ytterligare minst 200 miljoner kronor i syfte 

att underlätta omställningen som krävs på grund av det förändrade huvudmannaskapet. 

Utredningen lämnar dessutom förslag om utökad finansiering till statsbidrag till 

kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud, vilket innebär att statens 

kostnader för ändamålet ökar med 50 miljoner kronor årligen. 

En ny samordnad verksamhet bedöms inte vara en ny uppgift för regioner och kommuner, 

utan uppgifter som redan utförs av huvudmännens verksamheter och följer av hälso- och 

sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Fördelningen av kostnader i en ny samordnad 

verksamhet föreslås därför till 50/50 och regionerna och kommunerna kommer att behöva 

avtala om verksamhetens budget. Att kommunerna enligt förslaget ska stå för kostnader 

kopplat till boendestöd och stöd till sysselsättning ligger i kommunens uppdrag och 

innebär därför inga särskilda kostnadsförändringar. Vissa uppstarskostnader kan initialt 

uppstå när verksamheterna ska komma i gång och etableras, men kan också täckas av det 

föreslagna implementeringsstödet. De utvärderingar som finns av samordnade 

verksamheter i andra länder och utredningens samhällsekonomiska analys visar på att en 

samordnad verksamhet kan leda till resurseffektivitet när huvudmännen agerar 

gemensamt kring personer som har behov av omfattande insatser från båda 

huvudmännen. Detta kan innebära minskade kostnader på sikt.  

Utredningen föreslår att beroende ska klassas som ett psykiatriskt tillstånd vilket kan 

innebära viss förändring i bedömningen om rätten till insats hos förvaltningen och kan på 

sikt innebära ett högre inflöde av brukare till förvaltningen. Detta ligger däremot inom 

ramen för förvaltningens uppdrag att utföra.  

Tydliggörandet av huvudmännens ansvar kan således bidra till minskade 

samhällskostnader på sikt. Utifrån individens perspektiv också kan de ekonomiska 

konsekvenserna av att inte genomföra reformen bli stora i form av ytterligare 

välfärdsförluster i form av sämre livskvalitet, kortare livslängd och försämrad psykisk 

hälsa. Utredningens förslag kan bidra till att individer får rätt stöd tidigt i processen och 

en ökad livskvalitet.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 
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Bedömning ur social dimension 
Socialstyrelsens rapportering visar att en majoritet av de personer som får vård på grund 

av skadligt bruk eller beroende också har vårdats för psykiatrisk diagnos. Detta tillstånd 

kan beskrivas som en samsjuklighet. Personer med samsjuklighet är en heterogen 

målgrupp. Vissa har endast behov av behandling av de psykiatriska tillstånden inklusive 

skadligt bruk och beroende, medan andra också har omfattande behov av sociala insatser.  

Socialstyrelsens har gjort en kartläggning som visar att ungefär 50 procent av de som 

söker stöd hos socialtjänsten för missbruksrelaterade problem någon gång har fått sluten 

psykiatrisk vård och 30 procent öppen psykiatrisk vård, utöver insatserna för skadligt 

bruk och beroende. Socialstyrelsen har också konstaterat att antalet personer med 

omfattande missbruk och psykisk ohälsa har ökat inom socialtjänsten. 

Samsjuklighet innebär ofta ett sämre hälsotillstånd, framför allt om vården inte 

samordnas. Jämfört med personer med endast ett tillstånd uppvisar personer med 

samsjuklighet en svårare sjukdom, ökad risk för följdsjukdomar, högre förekomst av 

riskfyllt beteende, kriminalitet samt sociala problem som exempelvis ensamhet, ökad 

familjebörda, arbetslöshet och hemlöshet. Andelen personer som har begått eller varit 

utsatt för brott är högre bland personer med samsjuklighet än i befolkningen i övrigt. 

Särskilt bland kvinnor är det vanligt med erfarenheter av övergrepp och andra trauman. 

Ett samlat ansvar för behandling kan förbättra vårdens kvalitet och integrering av olika 

behandlingsinsatser. Detta gynnar individen som får rätt stöd tidigare i processen. Att 

regionen har ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende kan bidra till en mer 

jämlik vård genom att insatserna som målgruppen erbjuds blir mer likvärdiga i landet om 

det är färre huvudmän som tillhandahåller dem.  

En samordnad vård- och stödverksamhet kan genom ett tydligt uppsökande arbete hjälpa 

grupper som är svårare att nå i samhället till exempel våldsutsatta kvinnor med skadligt 

bruk, beroende och andra psykiatriska tillstånd. Genomförande av reformen förväntas ge 

en positiv effekt för såväl de som lever i samsjuklighetsproblematik, de som har en 

anhörig med problematik, samt de som jobbar inom området som kan få tryggare 

arbetsvillkor.  

Förslagen i utredningen är framtagna genom aktivt deltagande av antingen personer med 

samsjuklighet, deras anhöriga, eller personer som arbetar med och har god kompetens om 

målgruppen. Det innebär att reformen i sig inte bara bidrar till demokratisk delaktighet 

för målgruppen, men också att målgruppen givits möjlighet att beskriva hur stöd kan 

utformas för att personerna ska kunna leva ett självständigt, tryggt och hälsosamt liv 

vilket alla är rättighetsområden i programmet för full delaktighet.    

Samverkan 
Information om att ärendet kommer att tas upp har lämnats i förvaltningens 

samverkansgrupp (FSG) den 9 mars 2022.  

Bilagor 
1. Synpunkter och kommentarer på remiss från Socialdepartementet - Från 

delar till helhet (SOU 2021:93) 
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2. Från delar till helhet - En reform för samordnande, behovsanpassade och 

personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Delbetänkande 

av samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) 
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Ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har fått ta del av och yttra sig över remiss från 

Socialdepartementet om delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade 

och behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.  

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 24 mars 2022.  

Beskrivning av ärendet  

Bakgrund 

Utredningen är beslutad av regeringen den 17 juni 2020 och ska föreslå hur samordnade 

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 föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet där regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av 

skadligt bruk och beroende vilket också ska framgå av hälso- och sjukvårdslagen. 

Förslaget utgår från hur ansvarsfördelningen ser ut i de flesta andra länder. Reformen 

innebär att insatserna till målgruppen samsjukliga blir mer samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerad. Reformen består av tio bärande delar:  

• All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas 

hälso- och sjukvård.  

• Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 

andra psykiatriska tillstånd.  

• Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och 

psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

• 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.  

• Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller 

boende (HVB).  

• En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska 

finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

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

• Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 

bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.  

• Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 

målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och 

anhöriga.  



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 6 (7) 

• En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar 

för tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska 

ske utifrån den analys vi presenterar i det här betänkandet.  

Förvaltningen yttrar sig över remissförslaget utifrån det som ankommer på kommunen 

inom verksamhetsområde funktionsstöd samt ett särskilt ansvar för att samordna, samla 

kunskap och kompetens inom socialpsykiatri (personer med psykisk 

funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa).  

Synpunkter från förvaltningen  

Förvaltningen lämnar initialt ett antal generella synpunkter på utredningen som helhet. 

Dessa handlar om könsnormativa formuleringar där förvaltningen föreslår användning av 

könsneutrala begrepp samt ett behov av förtydligande kring begreppen skadligt bruk och 

bruk samt hur dessa skiljer sig från varandra.   

Vidare ställer sig förvaltningen bakom samtliga 10 bärande delar i utredningen, men 

lämnar ett antal synpunkter i syfte att förtydliga konsekvenserna av de bedömningar och 

förslag som föreslås. 

• Att beroende ska klassas som ett psykiatriskt tillstånd kan innebära viss 

förändring i bedömningen om rätten till insats hos förvaltningen och kan på sikt 

innebära ett högre inflöde av brukare till förvaltningen. Detta ligger däremot 

inom ramen för förvaltningens uppdrag att utföra. 

• Det kan finnas behov av att definiera i lagstiftning vem den samordnade 

verksamheten vänder sig till. 

• Uppsökande arbete hos flera huvudmän kan innebära risk för parallella 

organisationer och otydlig ansvarsfördelning. 

• I förslaget om gemensam dokumentation i en samordnad verksamhet hänvisar 

förvaltningen till tidigare svar på Socialdepartementets remiss 

”Informationsöverföring inom vård och omsorg” SOU 2021:4 där förvaltningen 

utförligt beskrivit konsekvenserna av förslaget.   

• Förtydligande om varför glappet mellan vård- och stödverksamheten bedöms bli 

så stort till den ordinarie vård- och omsorgen att verksamheten för personliga 

ombud behöver öka och huruvida vård- och stödverksamheten i sådana fall 

uppfyllt sitt uppdrag.  

• Behov av att lyfta fram vikten av professionella bedömningar och evidens i 

relation till brukarnas inflytande och bedömningar. 

• Fortsätta utveckla befintliga kvalitetsledningssystem snarare än att skapa nya 

system  

Synpunkter på utredningen redogörs för i detalj i tjänsteutlåtandets Bilaga 1. Synpunkter 

och kommentarer på remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet (SOU 

2021:93). 

Förvaltningens bedömning 
Nämnden för funktionsstöd har ett särskilt ansvar för målgruppen personer med psykisk 

funktionsnedsättning medan ansvaret för stöd för missbruk, eller skadligt bruk och 

beroende, ligger inom socialnämndernas ansvar. I förvaltningen för funktionsstöds 

remissvar framgår de synpunkter som har bäring på nämnden för funktionsstöds uppdrag 
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och som eventuellt kan innebära framtida förändringar för förvaltningen ur såväl ett 

socialt som ett ekonomiskt perspektiv. De mer renodlade frågorna om missbruksvård 

kommer socialnämnderna att utveckla i sina utlåtanden och därmed ingå i Göteborg Stads 

samlade svar till Socialdepartementet.  

Förvaltningen bedömer att det finns fördelar för målgruppens samsjukliga med bland 

annat ett renodlat ansvar för kommuner och regioner, en samordnad verksamhet för de 

med störst behov av stöd och samordning och en ökad delaktighet för målgruppen att 

delta i utformning av insatserna. De brister som utredningen lyfter kring 

samsjuklighetsvård- och omsorg i Sverige är samma brister som identifierats av de 

verksamheter i förvaltningen som möter personer med samsjuklighet. Reformförslaget 

innebär därmed inte bara en trygghet och förbättrad livskvalitet för brukare med 

samsjuklighetsproblematik och deras anhöriga utan även förbättrade förutsättningar för de 

verksamheter som arbetar med och leder verksamheter som möter målgruppen.  

Förvaltningen ställer sig därmed positiv till utredningens 10 bärande delar och de förslag 

och bedömningar som innefattas och föreslår att remissen tillstyrks. Förvaltningen ser 

positivt på dess övergripande syfte och mål. 

 

 

 

 

 

 

Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Monica Sörensson 

 

Avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri 
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Bilaga 1. Synpunkter och kommentarer på remiss 

från Socialdepartementet - Från delar till helhet (SOU 

2021:93). 
Förvaltningen för funktionsstöds bedömningar 

I denna bilaga framgår remissens bedömningar och förslag i korthet som nämnden för funktionsstöd 

ska ta ställning till. Förvaltningen har tagit del av förslagen och bedömningarna och har i samverkan 

med äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen samt de fyra socialförvaltningarna fört dialog om 

förslagen och bedömningarna. Dialogen har samordnats av stadsledningskontoret, som även kommer 

att samordna stadens remissvar till Socialdepartementet.  

Förvaltningen yttrar sig över remissförslaget utifrån nämndens ansvar för uppdrag som ankommer på 

kommunen inom verksamhetsområde funktionsstöd samt ett särskilt ansvar för att samordna, samla 

kunskap och kompetens inom socialpsykiatri (personer med psykisk funktionsnedsättning). I 

förvaltningen för funktionsstöds remissvar framgår endast de synpunkter som har bäring på nämnden 

för funktionsstöds uppdrag och som eventuellt kan innebära framtida förändringar för förvaltningen ur 

såväl ett socialt som ett ekonomiskt perspektiv.  

Utredningens bedömningar och förslag i korthet 

Reformen ska innebära att insatserna till målgruppen blir mer samordnade, behovsanpassade och 

personcentrerad och består av tio bärande delar:  

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

sjukvård.  

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för andra 

psykiatriska tillstånd.  

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk hälsa och 

alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

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.  

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

(HVB).  

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas 

överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

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

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.  

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån målbilder 

som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.  

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård 

vid skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska ske utifrån den analys vi 

presenterar i det här betänkandet.  
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Generella synpunkter  
Könsnormativa formuleringar 

Förvaltningen vill lämna en synpunkt på formuleringar i utredningen där ”hon eller han” eller ”honom 

och henne” är återkommande och i stället föreslå en icke könsnormativ benämning (till exempel 

individen eller hen). 

Använda begreppen skadligt bruk och beroende, som gemensamma värdeneutrala begrepp   

Utredarna föreslår att både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska använda begreppen skadligt bruk 

och beroende som gemensamma värdeneutrala begrepp som inte riskerar att bidra till stigmatisering 

såsom begreppen missbruk och missbrukare.  

Förvaltningen instämmer med resonemanget att begreppen är mer neutrala och kan bidra till att 

minska stigmatiseringen kring målgruppen. Däremot finns en viss otydlighet kopplat till begreppen 

som skulle behöva tydliggöras till exempel hur begreppen skadligt bruk och bruk skiljer sig från 

varandra.  

10 bärande delar 

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

och sjukvård.  

Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara regionens ansvar. 

Förslaget är inte avgränsat till personer med samsjuklighet, utan omfattar allt det som i dag brukar 

benämnas missbruks- och beroendevård inklusive de insatser som utgör behandling inom 

heldygnsvård. Det huvudsakliga argumentet för förslaget är att behandling för personer 

med samsjuklighet måste ges integrerat och samlat och att uppdelningen mellan olika huvudmän 

motverkar det. Ansvaret ska framgå av hälso- och sjukvårdslagen. Förslaget ligger i linje med hur det 

ser ut i de flesta andra länder.  

Förvaltningen ställer sig bakom förslagen i utredningen och är positiv till att en huvudman tydliggörs 

som ansvarig. Förslaget väntas ge bättre förutsättningar för en samordnad och integrerad vård- och 

behandling vilket bedöms skapa en mer jämlik vård- och omsorg rätt stöd till den enskilde tidigare i 

processen.  

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för andra 

psykiatriska tillstånd.  

Utredningen föreslår att vården för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med annan 

psykiatrisk vård. Det huvudsakliga argumentet för förslaget är att behandling för 

personer med samsjuklighet måste ges integrerat och samlat och att uppdelningen 

mellan olika huvudmän motverkar detta. Ansvaret ska framgå av hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att behandlingen ska ges samordnat med behandling för andra 

psykiatriska tillstånd. Att ha ett helhetsperspektiv kring den enskilde ger bättre förutsättningar för god 

och samordnad vård. Utredningen föreslår även att beroende ska klassas som ett psykiatriskt tillstånd 

vilket kan innebära viss förändring i bedömningen om rätten till insats hos förvaltningen och kan på 

sikt innebära ett högre inflöde av brukare till förvaltningen. Detta ligger däremot inom ramen för 

förvaltningens uppdrag att utföra och förvaltningen ställer sig därför bakom förslaget.  
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3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk 

hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

Utredningen föreslår att lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ändras så att det blir 

obligatoriskt för regionerna att bedriva lågtröskelmottagning med sprututbyte och även innefattar ett 

uppdrag att främja psykisk och fysisk hälsa. Syftet är att öka utbudet av lågtröskelverksamheter som 

kan erbjuda flera skademinimerande och hälsofrämjande insatser samtidigt. Sprututbytesverksamhet 

får idag bedrivas endast av regioner inom ramen för sin hälso- och sjukvård efter att IVO gett tillstånd 

till verksamheten. Endast personer som är bosatta i en region får delta i sprututbytesverksamhet i 

regionen. Utredarna föreslår att tillståndskravet och bosättningskravet tas bort och att ett försök med 

brukarrum bör initieras för att se om det leder till ökad hälsa bland narkotikaanvändare.   

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att utveckla lågtröskelmottagningar och bedömer att det 

är gynnsamt för personer med samsjuklighet med ökad tillgänglighet. Förvaltningen ställer sig även 

bakom att ett försök med brukarrum initieras, i enlighet med Folkhälsomyndighetens bedömning att 

behovet av och förutsättningarna för brukarrum behöver utredas ytterligare.   

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.  

Utredningen föreslår att socialtjänsten ska ha fortsatt ansvar för förebyggande arbete och att 

socialtjänstlagen 5 kap. 9 § ska skrivas om för att tydliggöra att socialtjänsten inte längre har ansvar 

för behandling av skadligt bruk eller beroende. Föreslaget innebär också att socialtjänsten har ett 

fortsatt viktigt ansvar att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, bedriva 

uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden såsom 

att arbeta för att förebygga och motverka skadligt bruk och beroende. Utredarna skriver att det 

förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, följas upp och utvärderas.  

Förvaltningen för ställer sig positiv till förslaget att socialtjänsten fortsatt bär ansvar för det 

uppsökande och förebyggande ansvaret. 

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

(HVB).  

Utredningen förslår att socialtjänsten ska ha ett fortsatt ansvar för placering på hem för vård eller 

boende (HVB) både för barn och för vuxna. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna på 

HVB, vilket ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen, till vilken socialtjänstlagen föreslås hänvisa 

när det gäller regionens ansvar. Om regionen inte planerar och tar ansvar för att hälso- och 

sjukvårdsinsatserna genomförs under placeringen inträder betalningsansvar för en viss del av 

kostnaden enligt schablon. Regioner och kommuner kan inom ramen för en överenskommelse avtala 

om att betalningsansvar inte ska utgå eller utgå på annat sätt. Förslaget innebär i praktiken ingen större 

skillnad mot hur det fungerar i dagsläget mer än att ett betalningsansvar skulle kunna inträda om 

regionen inte tar sitt hälso- och sjukvårdsansvar.  

Förvaltningen för ställer sig positiv till förslaget att socialtjänsten fortsatt bär för vård och boende 

(HVB) både för barn och vuxna.  

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas 

överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst.  
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Utredningen föreslår en särskild samordnad verksamhet för dem med störst behov av stöd. Den 

samordnade verksamheten ska bedrivas gemensamt med hälso- och sjukvårdsinsatser och 

socialtjänstinsatser för personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det 

är nödvändigt med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. 

Syftet med verksamheten är att genom samordnade och kontinuerliga vård- och stödinsatser som utgår 

från personens individuella mål, behov, resurser och sociala sammanhang främja deltagarnas hälsa, 

trygghet och levnadsvillkor. Verksamheten ska innehålla uppsökande arbete, hälso- och sjukvård, 

socialtjänstinsatser och samordning av insatser och ska regleras i ny särskild lag. Verksamheten ska 

ha en samordnad ledning och styrning. Verksamheten ska arbeta mot gemensamt uppsatta mål för att 

säkerställa samordning av insatser för deltagarna i verksamheten. Deltagarna ska tilldelas en vård- och 

stödsamordnare.   

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget som bedöms bidra till ökad samordning för de personerna 

med samsjuklighet som kommer få tillgång till verksamheten. Däremot vill förvaltningen lämna ett 

antal synpunkter i syfte att förtydliga konsekvenserna av de förslag och bedömningar som föreslås.  

I dag har målgruppen samsjukliga vuxit fram och förtydligats genom prejudicerande domar och 

förarbeten och kan därmed innebära en viss olikhet mellan regioner och kommuner och därmed 

olikhet av hälso- och sjukvård och stödjande insatser över landet. Det kan därmed finnas behov av att 

tydligare definiera i lagstiftning vem den samordnade verksamheten vänder sig till och när behovet är 

”av sådan art att det är nödvändigt med särskild samordning under längre tid”. 

Det finns också risker med att den samordnade verksamheten ska innehålla uppsökande arbete då det 

finns risker att vi skapar parallella organisationer för uppsökande arbete om ansvaret är fördelat på 

olika huvudmän.  

Vad gäller förslaget om gemensam dokumentation i den samordnade verksamheten ser förvaltningen 

svårigheter med att bedriva verksamhet utan gemensam dokumentation. Förvaltningen har däremot 

redan lämnat mer utförliga synpunkter på Socialdepartementets remiss ”Informationsöverföring inom 

vård och omsorg”, SOU 2021:4, som nämnden för funktionsstöd tillstyrkte utan justeringar. Där 

framgår förvaltningens synpunkter, bland annat att det bör vidare utredas hur överskottsinformation 

ska begränsas, hur samtycke för personer med särskilda psykisk eller kognitiva funktionsnedsättningar 

ska lämnas i praktiken, förtydligande om vilken kompetensutveckling som krävs, huruvida individer 

ska kunna samtycka till kvalitetsuppföljning. Det bör också vidare utredas vilka kostnadseffekter 

förändringen får i kommunal förvaltning.  

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

Utredningen föreslår att staten höjer de permanenta medel som avsätts inom ramen för Förordning 

(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa 

personer med psykiska funktionsnedsättningar från 100 miljoner till 150 miljoner. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att öka tillgången till personliga ombud för personer med 

samsjuklighet och instämmer med bedömningen att personliga ombud bedriver ett viktigt arbete som 

stödjer personer med samsjuklighet.  

Utredningen beskriver däremot att personliga ombud ska vara en förutsättning för att personer ska 

kunna slussas ut från den samordnade vård- och stödverksamheten till ordinarie vård- och omsorg. 

Förvaltningen ställer sig därmed frågande till varför glappet mellan vård- och stödverksamheten 

bedöms bli så stort till den ordinarie vård- och omsorgen att verksamheten för personliga ombud 

behöver öka och huruvida vård- och stödverksamheten i sådana fall uppfyllt sitt uppdrag.   
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8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.  

Utredningen föreslår att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ansvara för ett femårigt nationellt 

program som syftar till att förstärka inflytande för att minska stigmatiseringen av personer 

med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. Delar av uppdraget ska genomföras 

tillsammans med Socialstyrelsen. Programmet ska genomföras tillsammans med Myndigheten för vård 

och omsorgsanalys, Myndigheten för delaktighet och i samarbete med berörda patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer. 

Förvaltningen ställer sig bakom bedömningen i utredning och är positiv till förslaget om ökat 

inflytande för målgruppen och arbetet med att minska stigmatisering.  

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 

målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.  

Utredningen föreslår att Regeringen ske ge i uppdrag åt lämplig myndighet att utforma ett system 

för uppföljning som bygger på de målbilder utredarna har tagit fram tillsammans med personer med 

samsjuklighet. Exempel på målbilder är tidig hjälp, stöd och vård som hänger ihop som en helhet, bli 

lyssnad på, en fungerande vardag och meningsfullt sammanhang. Förslaget innebär att uppföljningen 

behöver inkludera det patienter och brukare tycker är viktigt.  

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget som bedöms bidra till ökad delaktighet för personer med 

samsjuklighet att utforma hur verksamheterna mäter kvaliteten av insatser. Däremot vill förvaltningen 

lämna ett antal synpunkter i syfte att förtydliga konsekvenserna av de förslag och bedömningar som 

föreslås.  

I Göteborg Stads ”Programmet för full delaktighet” är brukarnas inflytande en förutsättning för att 

stödja personerna med funktionsnedsättnings rätt till att leva ett självständigt, tryggt och hälsosamt liv. 

Däremot vill förvaltningen betona vikten av att samtidigt ta hänsyn till professionella bedömningar 

och evidens inom området. Detta för att målgruppens bild inte alltid stämmer överens med evidensen 

inom området.  

Förvaltningen är också frågande till hur det föreslagna systemet för uppföljning skiljer sig från de 

utvecklade uppföljningsmetoder som redan ingår i kommunens kvalitetsledningssystem (SOSFS 

2022:9) och varför ett eget system bör byggas upp, snarare än att utveckla befintliga kvalitetssystem.  

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.  

 

Utredningen föreslår att det krävs en fortsatt utredning om hur lagen (1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård kan utformas för att omfatta personer med skadligt bruk och beroende. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter kring att fortsatt utredning genomförs och ställer sig därför positiva 

till förslaget i utredningen.   
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-03-29 

Svar på remiss från Socialdepartementet 
gällande samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet 

§ 128, N163-1767/21 

Ärendet  

Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att 

föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 

säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av 

skadligt bruk och beroende samt annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 

tillstånd. I utredningens uppdrag har bland annat ingått att analysera och lämna 

förslag på hur samverkan för personer med samsjuklighet kan förbättras.  

Utredningen är ute på remiss och förvaltningens yttrande ska lämnas till 

stadsledningskontoret senast den 29 mars 2022.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04. 

Beslut 

1. Socialnämnd Nordost tillstyrker SOU 2021:93 Från delar till helhet, En 

reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 

personer med samsjuklighet 

2. Socialnämnd Nordost antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder detta till stadsledningskontoret.  

3. Socialnämnd Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 

2022-03-29 

Socialnämnd Nordost 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-03-29 

 

Socialnämnd Nordost 
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Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Johan Fält 

 

Justerande 

Joel Abrahamsson 
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Svar på remiss från Socialdepartementet 
gällande samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93)  

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Nordost tillstyrker SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform 

för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet 

2. Socialnämnd Nordost antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detta till stadsledningskontoret.  

3. Socialnämnd Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 

samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, 

unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende samt 

annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. I utredningens uppdrag har bland 

annat ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med 

samsjuklighet kan förbättras.  

Utredarna föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Den föreslagna reformen ska bidra till 

ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering och består av tio bärande 

delar. Utredningen föreslår bland annat att Regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara 

för all behandling av skadligt bruk och beroende. Därutöver ska en samordnad vård- och 

stödverksamhet inrättas och bedrivas gemensamt av Regionernas hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Utredningen föreslår att Socialtjänsten ska ha ett fortsatt ansvar kring 

uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, 

resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd samt insatser till barn och 

unga. Vidare föreslår utredningen att tillgången till personliga ombud ska öka och att ett 

program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Utredningen föreslår också 

att behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 

andra psykiatriska tillstånd, och att alla regioner ska erbjuda lågtröskelmottagningar där 

sprututbyte kan ske. Regionernas ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård 

eller boende (HVB) föreslås förtydligas genom reglering i hälso- och sjukvårdslagen. 

Reformen föreslår också fortsatt utredning kring en behovsanpassad 

Socialförvaltning Nordost 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-01-04 

Diarienummer N163-1767/21 

 

Handläggare Meliha Hadzinumanbegovic, Lisa Klein, 

Arne Wiik  

Telefon: 031- 365 10 99 

E-post: arne.wiik@socialnordost.goteborg.se 
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tvångsvårdslagstiftning för tvångsvård för skadligt bruk och beroende. Den sista delen i 

förslaget handlar om en sammanhållen uppföljning som ska ske utifrån målbilder som 

tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.  

Förvaltningen bedömer att utredningens förslag kommer ha en stor inverkan på 

socialtjänstens uppdrag. Det största förändringen gäller att regionernas hälsosjukvård 

kommer att ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. Detta innebär att ett 

stort kommunalt ansvarsområde flyttas till regionen. Förvaltningen är positiv till 

förändringar som förbättrar och förenklar tillgången till insatser för personer med 

samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Dock innebär förslaget nya gränssnitt och 

kan innebära otydlighet kring vilken aktör som ska ta helhetsansvaret för den enskilde.  

Utredningen är ute på remiss och förvaltningens yttrande ska lämnas till 

stadsledningskontoret senast den 23 mars 2022. Förvaltningen har fått godkänt på 

förlängd svarstid då nämnden sammanträder först 29 mars 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget om att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk 

och beroende innebär att kommunen inte längre ska arbeta med psykosocial behandling 

för målgruppen. Att regionen blir ensam huvudman kommer innebära minskade 

kostnader för kommunen. Under 2021 hade Socialförvaltning Nordost kostnader om 15,9 

mkr för behandlingsinsatser kopplat till LVM-lagstiftningen. Utredningen föreslår att 

ekonomiska medel överförs från kommun till region och överföringen av medel ska 

motsvara de faktiska kostnaderna. Utredningen nämner flera möjliga tillvägagångssätt, 

bland annat att en skatteväxling förhandlas och beslutas mellan region och kommun på 

lokal nivå.  

Idag finns enstaka utförarverksamheter inom verksamhetsområdet vuxen 

Socialförvaltning Nordost som utför manualbaserade behandlingsinsatser i kombination 

med motiverande och sociala stödinsatser. En inventering skulle behöva göras för att se 

om det är aktuellt att avveckla någon utförarverksamhet eller ställa om till mer 

uppsökande, förebyggande eller sociala stödinsatser. En avveckling eller omställning av 

våra verksamheter skulle troligen ha ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.  

Vidare föreslås att en samordnad vård- och stödverksamhet ska finnas för personer som 

har behov av både hälso- och sjukvård och socialtjänstinsatser på grund av en psykisk 

funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt med särskild samordning under 

längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. Den verksamheten ska regionen och 

kommunen bekosta till hälften var.  

I utredningen bedöms tydliggörandet av huvudmännens ansvar bidra till att enskilda 

brukare får rätt stöd tidigare i processen vilket borde generera minskade 

samhällskostnader på lång sikt.  
 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  



 

 

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], tjänsteutlåtande 3 (9) 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att förslaget i utredningen kan tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan kommun och region vad gäller vård och behandling och ger bättre förutsättningar 

för en samordnad och integrerad behandling. Ett samlat ansvar för behandling kan 

förbättra vårdens kvalitet och integrering av olika behandlingsinsatser. Detta gynnar den 

enskilde brukaren som kan få rätt stöd tidigare i processen.  

Förslaget att regionen ska ha ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende kan 

bidra till en mer jämlik vård, genom att insatserna som målgruppen erbjuds blir mer 

likvärdiga i landet om det är färre huvudmän som tillhandahåller dem.  

 

Förslaget innebär att socialnämndens ansvar för att aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som hen behöver försvinner. I dagsläget har 

kommunen haft ansvaret att stötta personer som inte förmår att söka vård på egen hand.  

Farhågan är att ansvarsområdet försvinner och att personer med missbruk och beroende 

får försämrade rättigheter.  

 

Förvaltningen bedömer även att anhöriga gynnas av förslagen i utredningen genom att de 

avlastas med vård- och stödsamordnare som bidrar med samordning och koordinering.  

Samverkan 

Information om ärendet ges till de fackliga organisationerna vid FSG (förvaltningens 

samverkansgrupp) den 14 mars 2022.   

Bilagor 
1. SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform för samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet - Från delar till 

helhet. En reform för samordnade , behovsanpassade och personcentrerade 

insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93 (regeringen.se) 

2. Utredningens bedömningar och förslag. 

  

https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
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Ärendet  
Socialnämnden ska yttra sig över SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform för 

samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet. 

Svar på remissen ska lämnas till stadsledningskontoret senast den 23 mars 2022. 

Förvaltningen har fått godkänt på förlängd svarstid då nämnden sammanträder först 29 

mars 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 

samordnade 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. I utredningens uppdrag har bland annat 

ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med samsjuklighet 

kan förbättras. Samsjuklighet innebär att ha flera diagnoser samtidigt. I den här 

utredningen handlar det om skadligt bruk eller beroende samtidigt med andra psykiatriska 

diagnoser.  

Utredarna föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet, som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till 

alla personer med skadligt bruk eller beroende. Den föreslagna reformen ska bidra till 

ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering och består av tio bärande 

delar. 

Använda begreppen skadligt bruk och beroende, som gemensamma värdeneutrala 

begrepp   

Utredarna föreslår att både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska använda 

begreppen skadligt bruk och beroende som gemensamma värdeneutrala begrepp som inte 

riskerar att bidra till stigmatisering såsom begreppen missbruk och missbrukare. Detta 

ställer sig förvaltningen positiv kopplat till ett minskat stigma. Däremot finns en viss 

otydlighet kopplat till begreppen som skulle behöva tydliggöras. Ett resonemang om detta 

förs nedan under punkt 4.  

 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 

regionernas hälso- och sjukvård  

Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar 

för regionen. Förslaget är inte avgränsat till personer med samsjuklighet, utan omfattar 

allt det som i dag brukar benämnas missbruks- och beroendevård, inklusive de insatser 

som utgör behandling inom heldygnsvård. Det huvudsakliga argumentet för förslaget är 

att behandling för personer med samsjuklighet måste ges integrerat och samlat och att 

uppdelningen mellan olika huvudmän motverkar detta. Ansvaret ska framgå av hälso- och 

sjukvårdslagen. Föreslagen ansvarsfördelning ligger i linje med hur det ser ut i de flesta 

andra länder.  
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Förvaltningen ställer sig positiv till att en huvudman tydliggörs som ansvarig och anser 

att det ger bättre förutsättningar för en samordnad och integrerad behandling. Vidare 

bedöms vården bli mer jämlik och den enskilde brukaren bör få rätt stöd tidigare i 

processen.  

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 

behandling för andra psykiatriska tillstånd  

Utredarna föreslår att vården för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 

annan psykiatrisk vård. Det huvudsakliga argumentet för förslaget är att behandling för 

personer med samsjuklighet måste ges integrerat och samlat och att uppdelningen 

mellan olika huvudmän motverkar detta. Ansvaret ska framgå av hälso- och 

sjukvårdslagen. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att behandlingen ska ges samordnat med behandling 

för andra psykiatriska tillstånd. Att ha ett helhetsperspektiv kring den enskilde ger bättre 

förutsättningar för god och samordnad vård.  

 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk 

och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet  

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler föreslås ändras så att det blir 

obligatoriskt för regionerna att bedriva lågtröskelmottagning med sprututbyte och att 

syftet blir vidare än i dag och även omfattar att främja psykisk och fysisk hälsa. Syftet är 

att öka utbudet av lågtröskelverksamheter som kan erbjuda flera skademinimerande och 

hälsofrämjande insatser samtidigt. Sprututbytesverksamhet får idag bedrivas endast av 

regioner inom ramen för sin hälso- och sjukvård efter att IVO gett tillstånd till 

verksamheten. Endast personer som kan anses bosatta i en region får delta i 

sprututbytesverksamhet i den regionen. Utredarna föreslår att tillståndskravet och 

bosättningskravet tas bort och att ett försök med brukarrum bör initieras för att se om det 

leder till ökad hälsa bland narkotikaanvändare.   

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att utveckla lågtröskelmottagningar och 

bedömer att det är gynnsamt för personer med samsjuklighet med ökad tillgänglighet. 

Gällande brukarrum bedömer förvaltningen att det skulle behöva belysas vidare innan ett 

försök genomförs. Här finns behov av att till exempel belysa hur kriminaliseringen 

påverkar möjligheten för personer med samsjuklighet och andra personer med skadligt 

bruk och beroende att få en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och 

omsorg samt ta vara på liknande erfarenheter från andra länder och se om det ledde till 

ökad hälsa bland narkotikaanvändare. Arbetet med ny tvångslagstiftning kan med 

fördelas göras klar innan ett försök initieras.  

 

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  

Förslaget i utredningen är att socialtjänstens ansvar ska fortsätta inom denna del och att 

socialtjänstlagen 5 kap. 9 § skrivs om för att tydliggöra att socialtjänsten inte längre har 

ansvar för behandling av skadligt bruk eller beroende. Formuleringen ”Socialnämnden 
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skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller 

hon behöver för att komma ifrån missbruket” tas bort och ersätts av ” Socialnämnden ska 

verka för att människor som på grund av skadligt bruk eller beroende möter betydande 

svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva 

som andra”. I övrigt föreslår utredningen att socialtjänsten ska ha ett fortsatt viktigt 

ansvar att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, bedriva 

uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden såsom att arbeta för att förebygga och motverka skadligt bruk och 

beroende. Utredarna skriver att det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, 

följas upp och utvärderas.  

Förvaltningen ställer sig generellt positiv till att fortsätta med ovanstående uppdrag men 

ser några farhågor. Förslaget innebär att det kommer att uppstå nya gränssnitt mellan 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Borttagandet av socialtjänstens ansvar för att aktivt 

sörja för att personerna får den hjälp och vård hen behöver innebär till exempel en 

otydlighet i vilken part som ansvarar för att söka upp de personer som inte själva förmår 

att söka vård på egen hand. Båda parter ska också arbeta med att förebygga skadligt bruk 

och beroende och även där är det otydligt vem som kommer att ansvara för vad. Ett 

konkret exempel är vilken part som ska erbjuda insatsen återfallsprevention för en enskild 

person.   

 

Nya begreppen skadligt bruk och beroende skulle behöva tydliggöras kopplat till 

socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens föreslagna ansvar i utredningen. 

Utredningens förslag skulle kunna tolkas som om socialtjänsten ska ansvara för det 

förebyggande arbetet i förhållande till ett ”bruk” och regionen arbetar med ”skadligt 

bruk”. Här finns ett behov av ett förtydligande kring begreppen bruk och skadligt bruk 

samt vilket stöd och behandling som den enskilde kan få. Socialtjänsten hanterar idag 

inkomna orosanmälningar för vuxna kopplat till missbruk och beroende samt 

anmälningar från polisen gällande omhändertagande av berusade personer (så kallad 

LOB). Denna hantering bedöms inte bli samordnad och sammanhållen om det enda 

socialtjänsten kan göra i förhållande till behandling är att hänvisa till hälso- och 

sjukvården. Dessa delar står det inget om i utredningen och där hade ett tydliggörande 

önskats kring hur det är tänkt utifrån föreslagen förändring.   

 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser på hem för vård 

eller boende (HVB)  

Socialtjänsten föreslås ha ett fortsatt ansvar för placering på hem för vård eller boende 

(HVB) både för barn och för vuxna. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna 

på HVB, vilket ska förtydligas genom att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen, till 

vilken socialtjänstlagen föreslås hänvisa när det gäller regionens ansvar. Om regionen 

inte planerar och tar ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatserna genomförs under 

placeringen inträder betalningsansvar för en viss del av kostnaden enligt schablon. 

Regioner och kommuner kan dock inom ramen för en överenskommelse avtala om att 

betalningsansvar inte ska utgå eller utgå på annat sätt.  

Förslaget innebär i praktiken ingen större skillnad mot hur det fungerar i dagsläget mer än 

att ett betalningsansvar skulle kunna inträda om regionen inte tar sitt hälso- och 

sjukvårdsansvar.  
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6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora 

samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och 

sjukvård och socialtjänst  

Regionerna och kommunerna ska gemensamt bedriva en samordnad vård- 

och stödverksamhet för personer som har behov av både hälso- och sjukvård 

och socialtjänstinsatser pga. en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det är 

nödvändigt med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska kunna 

genomföras. Verksamheten ska innehålla uppsökande arbete, hälso-och sjukvård, 

socialtjänstinsatser och samordning av insatser och ska regleras i ny särskild lag. 

Verksamheten ska ha en gemensam ledning och styrning. Personalen ska arbeta mot 

gemensamt uppsatta mål för att säkerställa samordning av insatser för deltagarna i 

verksamheten. Deltagarna ska tilldelas en vård- och stödsamordnare. Syftet med 

verksamheten är att genom samordnade och kontinuerliga vård- och stödinsatser som 

utgår från personens individuella mål, behov, resurser och sociala sammanhang främja 

deltagarnas hälsa, trygghet och levnadsvillkor.  

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget som bedöms bidra till ökad samordning för 

de personerna med samsjuklighet som kommer få tillgång till verksamheten.  

Förvaltningen har under lång tid arbetat med vård- och stödsamordning för målgruppen 

och detta förslag går i linje med det arbetet och intentionerna med en vård och stöd som 

hänger ihop som en helhet. Däremot ser förvaltningen att målgruppen som verksamheten 

ska arbeta med behöver förtydligas ytterligare. Det finns dessutom behov av att besluta 

hur vi arbetar med personer som har behov av samma typ av vård-och stödverksamhet 

men inte har en psykisk funktionsnedsättning.  

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

Förslaget är att personer med psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk 

eller beroende ska kunna erbjudas stöd av personligt ombud. Verksamheten med 

personligt ombud syftar bland annat till att den enskilde ska ges möjligt att få tillgång till 

samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning 

och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. Vidare syftar den till att få 

myndigheter, kommuner och regioner att samverka utifrån den enskildes önskemål och 

behov samt att de sammanställer ett underlag till åtgärder som kan förebygga brister när 

det gäller den enskildes tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att öka tillgången till personliga ombud för personer 

med samsjuklighet. Däremot framgår det inte tydligt i utredningen vad skillnaden är på 

ett personligt ombud och en vård- och stödsamordnare som anges som förslag i punkt 6.  

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 

bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer  

Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att ansvara för ett femårigt nationellt program 

som syftar till att förstärka inflytande för att minska stigmatiseringen av personer 

med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. Delar av uppdraget 

ska genomföras tillsammans med Socialstyrelsen. Programmet ska genomföras 

tillsammans med myndigheten för vård och omsorgsanalys, myndigheten för delaktighet 

och i samarbete med berörda patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 
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Förvaltningen har inga synpunkter på föreslaget program men ställer sig positiva till ökat 

brukarinflytande och minskat stigma.  

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske 

utifrån målbilder som tagits fram med personer med samsjuklighet och 

anhöriga  

Förslaget är att uppföljningen behöver inkludera det patienter och brukare tycker är 

viktigt. Regeringen bör därför ge i uppdrag åt lämplig myndighet att utforma ett system 

för uppföljning som bygger på de målbilder utredarna har tagit fram tillsammans med 

personer med samsjuklighet. Exempel på målbilder är tidig hjälp, stöd och vård som 

hänger ihop som en helhet, bli lyssnad på, en fungerande vardag och meningsfullt 

sammanhang.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att en gemensam jämförbar standardiserad 

uppföljning tas fram för målgruppen samt att den inkluderar brukares och anhörigas egna 

målbilder. Förvaltningen föreslår dock att andra kvalitetsmått finns med som komplement 

för att nyansera uppföljningens resultat såsom Socialstyrelsens kvalitetsområden eller 

SMARTA mål.    

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 

ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. 

Utformningen ska ske utifrån den analys vi presenterar i det här 

betänkandet.  

Många människor med missbruks- eller beroendeproblem vårdas även inom 

den psykiatriska tvångsvården och många personer inom den psykiatriska 

tvångsvården har en samtidig missbruks- eller beroendeproblematik. Varken LPT-vården 

inom hälso- och sjukvården eller LVM-vården inom socialtjänsten och på de statliga 

LVM-hemmen är organiserad på ett optimalt sätt för att behandla denna samsjuklighet. 

Enligt direktiven finns det därför skäl att överväga om en mer integrerad lagstiftning 

skulle kunna skapa förutsättningar för en mer kontinuerlig vård för personer med en mer 

allvarlig samsjuklighetsproblematik. Förslaget är att det krävs en fortsatt utredning om 

hur lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård kan utformas för att omfatta personer 

med skadligt bruk och beroende. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter kring att fortsatt utredning initieras och genomförs. 

Tvärtom ställer sig förvaltningen positiv till ett helhetsgrepp kring de två 

tvångslagstiftningarna.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är i huvudsak positiv till utredningens intention att förbättra och förenkla 

tillgången till insatser för personer med samsjuklighet och skadligt bruk och beroende och 

tillstyrker därför SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

Förslagen om att tydliggöra en huvudman som ansvarar för all behandling av skadligt 

bruk och beroende är positivt och ger bättre förutsättningar för en samordnad och 

integrerad behandling. Även att behandlingen ska ges samordnat med behandling för 

andra psykiatriska tillstånd anser förvaltningen ger bättre förutsättningar för samordnad 

vård. 



 

 

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], tjänsteutlåtande 9 (9) 

Förvaltningen anser dock att flera av de tio bärande delarna leder till nya gränssnitt, inte 

är tillräckligt belysta och kan innebära en otydlighet kring vilken aktör som gör vad samt 

som tar helhetsansvaret för den enskilde. Förvaltningens detaljerade synpunkter framgår i 

tjänstutlåtandet under rubriken ”Beskrivning av ärendet”.   

Slutligen ser förvaltningen att utredningens förslag innebär stora förändringar för 

verksamheten med ekonomiska konsekvenser som följd. Förvaltningens kostnader för 

vård och behandling för personer med missbruk och beroende kommer att minska, liksom 

kostnader för hälso- och sjukvård på HVB. Däremot ökar kostnaderna för en samordnad 

vård- och stödverksamhet som ska bedrivas gemensamt med regionen. Hur de 

ekonomiska konsekvenserna blir i slutändan är omöjligt att bedöma i dagsläget.   

 

Socialförvaltning Nordost 
 

 

 

Gitte Caous 

Förvaltningsdirektör 

 

Arne Wiik  

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll nr 4 

Sammanträdesdatum: 2022-03-29 

§ 69 Svar på remiss – Från delar till helhet, en 
reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93)  

N164-1713/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-02-17 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker utredningen Från delar till helhet, en reform för 

samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet (SOU 2021:93) förslag punkt 2–10 i sin helhet.  

Socialnämnden Centrum tillstyrker punkt 1 vad avser behandling för personer med 

samsjuklighet men inte behandling för personer med missbruksproblem som inte 

samtidigt har behov av psykiatrisk vård. 

Socialnämnden Centrum antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta 

till stadsledningskontoret.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Dag för justering 

2022-03-29 

 

Vid protokollet 
 

 

Socialnämnden Centrum 

 
  

Sekreterare 

Saga Alenäs 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Ulf Carlsson 
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Svar på remiss – Från delar till helhet, en 
reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93)  

Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker utredningen Från delar till helhet, en reform för 

samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet (SOU 2021:93) förslag punkt 2–10 i sin helhet.  

Socialnämnden Centrum tillstyrker punkt 1 vad avser behandling för personer med 

samsjuklighet men inte behandling för personer med missbruksproblem som inte 

samtidigt har behov av psykiatrisk vård. 

Socialnämnden Centrum antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta 

till stadsledningskontoret.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 

samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, 

unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende samt 

annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. I utredningens uppdrag har bland 

annat ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med 

samsjuklighet kan förbättras.  

Utredarna föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Den föreslagna reformen ska bidra till 

ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering och består av tio bärande 

delar. Utredningen föreslår bland annat att Regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara 

för all behandling av skadligt bruk och beroende. Därutöver ska en samordnad vård- och 

stödverksamhet inrättas och bedrivas gemensamt av Regionernas hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Utredningen föreslår att Socialtjänsten ska ha ett fortsatt ansvar kring 

uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, 

resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd samt insatser till barn och 

unga. Vidare föreslår utredningen att tillgången till personliga ombud ska öka och att ett 

program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Utredningen föreslår också 

att behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 

Socialförvaltningen Centrum 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-02-17 

Diarienummer N164-1713/21 

 

Handläggare 

Helene Holmström, Somita Sabeti 

Telefon: 031-368 80 50 

E-post: somita.sabeti@socialcentrum.goteborg.se 
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andra psykiatriska tillstånd, och att alla regioner ska erbjuda lågtröskelmottagningar där 

sprututbyte kan ske. Regionernas ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård 

eller boende (HVB) föreslås förtydligas genom reglering i hälso- och sjukvårdslagen. 

Reformen föreslår också fortsatt utredning kring en behovsanpassad 

tvångsvårdslagstiftning för tvångsvård för skadligt bruk och beroende. Den sista delen i 

förslaget handlar om en sammanhållen uppföljning som ska ske utifrån målbilder som 

tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.  

Förvaltningen bedömer att utredningens förslag kommer ha en stor inverkan på 

socialtjänstens uppdrag. Det största förändringen gäller att regionernas hälso- och 

sjukvård kommer att ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. Detta 

innebär att ett stort kommunalt ansvarsområde flyttas till regionen. Förvaltningen är 

positiv till förändringar som förbättrar och förenklar tillgången till insatser för personer 

med samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Dock innebär förslaget nya gränssnitt 

och kan innebära otydlighet kring vilken aktör som ska ta helhetsansvaret för den 

enskilde.  

Förvaltningen ställer sig positiv till de flesta delarna i förslaget och ser att det kommer 

öka tydligheten när det gäller ansvar och roller vilket sannolikt kommer leda till att fler 

personer med en komplex problematik kring såväl missbruk som psykisk ohälsa får det 

stöd det behöver.  

Förvaltningen anser dock att kommunen fortsatt ska ha möjlighet att bedriva 

behandlingsarbete för den grupp som inte har samsjuklighet då behandlingen då är så nära 

kopplad till sociala insatser där kommunen i dag har och föreslås även fortsättningsvis ha 

ansvaret. Risken är annars att ett nytt gränssnitt uppstår mellan kommunens och 

regionens ansvar. 

Utredningen är ute på remiss och förvaltningens yttrande ska lämnas till 

stadsledningskontoret senast den 23 mars 2022. Förvaltningen har fått godkänt på 

förlängd svarstid då nämnden sammanträder först 29 mars 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget om att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk 

och beroende innebär att kommunen inte längre ska arbeta med psykosocial behandling 

för målgruppen. Att regionen blir ensam huvudman kommer innebära minskade 

kostnader för kommunen. Under 2021 hade Socialförvaltning Centrum kostnader om 12 

mkr för behandlingsinsatser kopplat till LVM-lagstiftningen. Utredningen föreslår dock 

att ekonomiska medel överförs från kommun till region och överföringen av medel ska 

motsvara de faktiska kostnaderna. Utredningen nämner flera möjliga tillvägagångssätt, 

bland annat att en skatteväxling förhandlas och beslutas mellan region och kommun på 

lokal nivå.  

Vidare föreslås att en samordnad vård- och stödverksamhet ska finnas för personer som 

har behov av både hälso- och sjukvård och socialtjänstinsatser på grund av en psykisk 

funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt med särskild samordning under 

längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. Den verksamheten ska regionen och 

kommunen bekosta till hälften var.  
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I utredningen bedöms tydliggörandet av huvudmännens ansvar bidra till att enskilda 

brukare får rätt stöd tidigare i processen vilket borde generera minskade 

samhällskostnader på lång sikt. Samtidigt finns en oro för att kostnaderna trots allt 

hamnar i kommunen om regionen inte har möjlighet att möta behoven. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att förslagen i utredningen kan tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan kommun och region vad gäller behandling och ger bättre förutsättningar för en 

samordnad och integrerad behandling för personer med samsjuklighet. Ett samlat ansvar 

för behandling kan förbättra vårdens kvalitet och integrering av olika behandlingsinsatser. 

Detta gynnar den enskilde brukaren som får rätt stöd tidigare i processen.  

Förslaget att regionen ska ha ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende kan 

bidra till en mer jämlik vård, genom att insatserna som målgruppen erbjuds blir mer 

likvärdiga i landet om det är färre huvudmän som tillhandahåller dem. Under år 2021 

inkom totalt 1141 orosanmälningar med orsakskod för alkoholmissbruk, blandmissbruk 

eller narkotikamissbruk inom område SocialCentrum. Utav dessa inkom 362 

orosanmälningar från anhöriga och 849 anmälningar från den enskilde. Från sjukvården 

inkom 442 orosanmälningar. Det finns dock också en stor grupp med 

missbruksproblematik som inte är aktuella hos socialtjänstens myndighetsutövning men 

som aktivt söker sig till kommunens öppenvårdsinsatser som ligger inom socialnämnden 

Centrum. Det handlar ofta om människor som har någon form av social förankring i 

samhället som till exempel bostad och arbete.  

Förvaltningen bedömer även att anhöriga gynnas av förslagen i utredningen genom att de 

avlastas med vård- och stödsamordnare som bidrar med samordning och koordinering.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-03-22.  

Bilagor 
1. SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska yttra sig över SOU 2021:93 Från delar till helhet, En reform för 

samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet. 

Svar på remissen ska lämnas till stadsledningskontoret senast den 23 mars 2022. 

Förvaltningen har fått godkänt på förlängd svarstid då nämnden sammanträder först 29 

mars 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 

samordnade 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. I utredningens uppdrag har bland annat 

ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med samsjuklighet 

kan förbättras. Samsjuklighet innebär att ha flera diagnoser samtidigt. I den här 

utredningen handlar det om skadligt bruk eller beroende samtidigt med andra psykiatriska 

diagnoser.  

Utredarna föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet, som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till 

alla personer med skadligt bruk eller beroende. Den föreslagna reformen ska bidra till 

ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering och består av tio bärande 

delar: 

Använda begreppen skadligt bruk och beroende, som gemensamma 

värdeneutrala begrepp   

Utredarna föreslår att både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska använda 

begreppen skadligt bruk och beroende som gemensamma värdeneutrala begrepp som inte 

riskerar att bidra till stigmatisering såsom begreppen missbruk och missbrukare. Detta 

ställer sig förvaltningen positiv kopplat till ett minskat stigma. Däremot finns en viss 

otydlighet kopplat till begreppen som skulle behöva tydliggöras. Ett resonemang om detta 

förs nedan under punkt 4.  

 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 

regionernas hälso- och sjukvård  

Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar 

för regionen. Förslaget är inte avgränsat till personer med samsjuklighet, utan omfattar 

allt det som i dag brukar benämnas missbruks- och beroendevård, inklusive de insatser 

som utgör behandling inom heldygnsvård. Det huvudsakliga argumentet för förslaget är 

att behandling för personer med samsjuklighet måste ges integrerat och samlat och att 

uppdelningen mellan olika huvudmän motverkar detta. Ansvaret ska framgå av hälso- och 

sjukvårdslagen. Föreslagen ansvarsfördelning ligger i linje med hur det ser ut i de flesta 

andra länder.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att en huvudman tydliggörs som ansvarig för 

personer med samsjuklighet och som är i behov av samordnade insatser och anser att det 

ger bättre förutsättningar för en samordnad och integrerad behandling.  
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Förvaltningen ställer sig dock tveksam till att även all behandling för personer med 

missbruksproblem som inte samtidigt har behov av psykiatrisk vård flyttas till regionen. 

Denna målgrupp har ofta ett stort behov av att behandlingsinsatser samordnas med 

insatser inom det sociala området. Det finns här en risk att ett nytt gränssnitt mellan 

kommunen och regionen uppstår som inte gynnar den här gruppen.  

Vidare är det viktigt att väga in förslaget på ny socialtjänstlag där det är stort fokus på 

tidiga och lättillgängliga insatser och där socialtjänsten förväntas aktivt sörja för att den 

enskilde får den hjälp och stöd den behöver. De båda lagförslagen behöver samordnas. 

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 

behandling för andra psykiatriska tillstånd  

Utredarna föreslår också att vården för skadligt bruk och beroende ska ges 

samordnat med annan psykiatrisk vård. Det huvudsakliga argumentet för förslaget är att 

behandling för personer med samsjuklighet måste ges integrerat och samlat och att 

uppdelningen mellan olika huvudmän motverkar detta. Ansvaret ska framgå av hälso- och 

sjukvårdslagen. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att behandlingen ska ges samordnat med behandling 

för andra psykiatriska tillstånd. Att ha ett helhetsperspektiv kring den enskilde ger bättre 

förutsättningar för god och samordnad vård.  

 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk 

och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet  

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler föreslås ändras så att det blir 

obligatoriskt för regionerna att bedriva lågtröskelmottagning med sprututbyte och att 

syftet blir vidare än i dag och även omfattar att främja psykisk och fysisk hälsa. Syftet är 

att öka utbudet av lågtröskelverksamheter som kan erbjuda flera skademinimerande och 

hälsofrämjande insatser samtidigt. Sprututbytesverksamhet får idag bedrivas endast av 

regioner inom ramen för sin hälso- och sjukvård efter att IVO gett tillstånd till 

verksamheten. Endast personer som kan anses bosatta i en region får delta i 

sprututbytesverksamhet i den regionen. Utredarna föreslår att tillståndskravet och 

bosättningskravet tas bort och att ett försök med brukarrum bör initieras för att se om det 

leder till ökad hälsa bland narkotikaanvändare.  Med brukarrum avses en övervakad miljö 

med personal där narkotikamissbrukare får komma och injicera sin drog vilket kan leda 

till att färre överdoser med dödlig utgång. 

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att utveckla lågtröskelmottagningar med 

sprututbyte och bedömer att det är gynnsamt för personer med samsjuklighet med ökad 

tillgänglighet. Gällande brukarrum bedömer förvaltningen att det är en kraftig 

förändring som skulle behöva belysas vidare innan ett försök genomförs. Här finns behov 

av att till exempel ta vara på liknande erfarenheter från andra länder och se om det ledde 

till ökad hälsa bland narkotikaanvändare. Arbetet med ny tvångslagstiftning kan med 

fördelas göras klar innan ett försök initieras.  
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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  

Förslaget i utredningen är att socialtjänstens ansvar ska fortsätta inom denna del och att 

Socialtjänstlagen 5 kap. 9 § skrivs om för att tydliggöra att socialtjänsten inte längre har 

ansvar för behandling av skadligt bruk eller beroende. I övrigt har socialtjänsten ett 

fortsatt viktigt ansvar att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 

bedriva uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden såsom att arbeta för att förebygga och motverka skadligt bruk och 

beroende. Utredarna skriver att det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, 

följas upp och utvärderas.  

Förvaltningen ställer sig generellt positiv till att fortsätta med ovanstående uppdrag. 

Däremot kommer det att uppstå nya gränssnitt mellan socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. Till exempel ska båda parter arbeta med att förebygga skadligt bruk och 

beroende och där skulle det kunna bli otydligt vem som ansvarar för att till exempel 

arbeta med återfallsprevention kring en enskild person.  

Nya begreppen skadligt bruk och beroende skulle behöva tydliggöras kopplat till 

socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens föreslagna ansvar i utredningen. 

Utredningens förslag skulle kunna tolkas som om socialtjänsten ska ansvara för det 

förebyggande arbetet i förhållande till ett ”bruk” och regionen arbetar med ”skadligt 

bruk”. Här finns ett behov av ett förtydligande kring begreppen bruk och skadligt bruk 

samt vilket stöd och behandling som den enskilde kan få. Socialtjänsten hanterar idag 

inkomna orosanmälningar för vuxna kopplat till missbruk och beroende samt 

anmälningar från polisen gällande omhändertagande av berusade personer (så kallad 

LOB). Denna hantering bedöms inte bli samordnad och sammanhållen om det enda 

socialtjänsten kan göra i förhållande till behandling är att hänvisa till hälso- och 

sjukvården. Dessa delar står det inget om i delbetänkandet och där hade ett 

tydliggörande önskats kring hur det är tänkt utifrån föreslagen förändring.   

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser på hem för vård 

eller boende (HVB)  

Socialtjänsten föreslås ha ett fortsatt ansvar för placering på hem för vård eller boende 

(HVB) både för barn och för vuxna. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna 

på HVB, vilket ska förtydligas genom att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen, till 

vilken socialtjänstlagen föreslås hänvisa när det gäller regionens ansvar. Om regionen 

inte planerar och tar ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatserna genomförs under 

placeringen inträder betalningsansvar för en viss del av kostnaden enligt schablon. 

Regioner och kommuner kan dock inom ramen för en överenskommelse avtala om att 

betalningsansvar inte ska utgå eller utgå på annat sätt.  

Förslaget innebär i praktiken ingen större skillnad mot hur det fungerar i dagsläget mer 

än att ett betalningsansvar skulle kunna inträda om regionen inte tar sitt hälso- och 

sjukvårdsansvar något förvaltningen ser positivt på.  
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6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora 

samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och 

sjukvård och socialtjänst  

Regionerna och kommunerna ska gemensamt bedriva en samordnad vård- 

och stödverksamhet för personer som har behov av både hälso- och sjukvård 

och socialtjänstinsatser pga. en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det är 

nödvändigt med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska kunna 

genomföras. Verksamheten ska innehålla uppsökande arbete, hälso-och sjukvård, 

socialtjänstinsatser och samordning av insatser och ska regleras i ny särskild lag. 

Verksamheten ska ha en gemensam ledning och styrning. Personalen ska arbeta mot 

gemensamt uppsatta mål för att säkerställa samordning av insatser för deltagarna i 

verksamheten. Deltagarna ska tilldelas en vård- och stödsamordnare. Syftet med 

verksamheten är att genom samordnade och kontinuerliga vård- och stödinsatser som 

utgår från personens individuella mål, behov, resurser och sociala sammanhang främja 

deltagarnas hälsa, trygghet och levnadsvillkor.  

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget som bedöms bidra till ökad samordning för 

personer med samsjuklighet som kommer få tillgång till verksamheten. Däremot ser 

förvaltningen att målgruppen som verksamheten ska arbeta med behöver förtydligas 

ytterligare.  

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

Förslaget är att personer med psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk 

eller beroende ska kunna erbjudas stöd av personligt ombud. Verksamheten med 

personligt ombud syftar bland annat till att den enskilde ska ges möjligt att få tillgång till 

samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning 

och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. Vidare syftar den till att få 

myndigheter, kommuner och regioner att samverka utifrån den enskildes önskemål och 

behov samt att de sammanställer ett underlag till åtgärder som kan förebygga brister när 

det gäller den enskildes tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. 

Förvaltningen ställer sig positiv till att öka tillgången till personliga ombud för personer 

med samsjuklighet. Däremot är det inte helt tydligt vad skillnaden är på ett personligt 

ombud och en vård- och stödsamordnare som anges som förslag i punkt 6.  

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 

bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer  

Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att ansvara för ett femårigt nationellt program 

som syftar till att förstärka inflytande för att minska stigmatiseringen av personer 

med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. Delar av uppdraget 

ska genomföras tillsammans med Socialstyrelsen. Programmet ska genomföras 

tillsammans med myndigheten för vård och omsorgsanalys, myndigheten för delaktighet 

och i samarbete med berörda patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 

Förvaltningen har inga synpunkter på föreslaget program men ställer sig positiva 

generellt till ökat brukarinflytande och minskat stigma.  
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9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske 

utifrån målbilder som tagits fram med personer med samsjuklighet och 

anhöriga  

Förslaget är att uppföljningen behöver inkludera det patienter och brukare tycker är 

viktigt. Regeringen bör därför ge i uppdrag åt lämplig myndighet att utforma ett system 

för uppföljning som bygger på de målbilder utredarna har tagit fram tillsammans med 

personer med samsjuklighet. Exempel på målbilder är tidig hjälp, stöd och vård som 

hänger ihop som en helhet, bli lyssnad på, en fungerande vardag och meningsfullt 

sammanhang.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att en gemensam jämförbar standardiserad 

uppföljning tas fram för målgruppen samt att den inkluderar brukares och anhörigas 

egna målbilder. Förvaltningen föreslår dock att andra kvalitetsmått finns med som 

komplement för att nyansera uppföljningens resultat såsom Socialstyrelsens 

kvalitetsområden eller SMARTA mål.    

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 

ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. 

Utformningen ska ske utifrån den analys vi presenterar i det här 

betänkandet.  

Många människor med missbruks- eller beroendeproblem vårdas även inom 

den psykiatriska tvångsvården och många personer inom den psykiatriska 

tvångsvården har en samtidig missbruks- eller beroendeproblematik. Varken LPT-vården 

inom hälso- och sjukvården eller LVM-vården inom socialtjänsten och på de statliga 

LVM-hemmen är organiserad på ett optimalt sätt för att behandla denna samsjuklighet. 

Enligt direktiven finns det därför skäl att överväga om en mer integrerad lagstiftning 

skulle kunna skapa förutsättningar för en mer kontinuerlig vård för personer med en mer 

allvarlig samsjuklighetsproblematik. Förslaget är att det krävs en fortsatt utredning om 

hur lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård kan utformas för att omfatta personer 

med skadligt bruk och beroende. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att ett helhetsgrepp tas kring de två 

tvångslagstiftningarna och att detta behöver utredas ytterligare.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är i huvudsak positiv till utredningens förslag och till förändringar som 

förbättrar och förenklar tillgången till insatser för personer med samsjuklighet och 

skadligt bruk och beroende. Förslaget att regionen ska ha ansvar för all behandling av 

skadligt bruk och beroende för denna målgrupp kan bidra till en mer jämlik vård, genom 

att insatserna som erbjuds blir mer likvärdiga i landet om det är färre huvudmän som 

tillhandahåller dem.  

Förvaltningen ställer sig dock tveksam till att även all behandling för personer med 

missbruksproblem som inte samtidigt har behov av psykiatrisk vård flyttas till regionen. 

Denna målgrupp har ofta ett stort behov av att behandlingsinsatser samordnas med 

insatser inom det sociala området. Det finns här en risk att ett nytt gränssnitt mellan 

kommunen och regionen uppstår som inte gynnar den här gruppen.  
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Förvaltningen ser en risk i att synen på missbruksproblematik förskjuts mot ett mer 

kliniskt, medicinskt håll och att helhetssynen på människan utifrån olika aspekter kan gå 

förlorad när sjukvården får huvudansvaret för alla behandlingsinsatser. Nya gränssnitt 

kommer uppstå mellan kommunen och regionen, framför allt var gränsen går mellan 

medicinska och sociala insatser, och att detta ytterligare behöver belysas och tydliggöras 

innan lagen träder i kraft. Det är omöjligt att diagnostisera alla tillstånd och här behöver 

man arbeta med ett flöde och parallellt med olika insatser, både socialt och medicinskt. 

Gällande tidsaspekten är det viktigt att ha i åtanke att det medicinska perspektivet kan 

göra att man kan anses färdigbehandlad men att man fortsatt behöver stöd under tid. En 

farhåga är att målgruppen kan falla mellan stolarna om ansvar för detta stöd inte uppfylls. 

Nya gränssnitt kan också medföra en otydlighet kring vilken aktör som ska ta 

helhetsansvaret för den enskilde  

Många med missbruksproblem hänvisas idag från vårdcentraler till kommunens 

öppenvård då vårdcentralerna inte bedömer sig ha möjlighet och/eller kompetens att ta 

emot gruppen. Med det nya lagförslaget kommer detta inte vara möjligt utan 

vårdcentralerna behöver själva säkerställa att de har en god beredskap. Omvänt lotsar i 

dag kommunens verksamheter som erbjuder öppenvårdsinsatser klienter vidare till 

beroendemottagningen inom regionen men om kommunens möjlighet att bedriva visst 

behandlingsarbete försvinner så försvinner denna möjlighet. Erfarenhet visar att det är 

viktigt att det inte är för långa ledtider från det att en person i missbruk sökt hjälp till dess 

att hjälpen påbörjas, det gäller att agera när motivationsfönstret är öppet, och hjälpen 

behöver vara lättillgänglig. Regionen behöver rusta sig för att möta detta. 

Förvaltningens bedömning är att kostnadsansvaret behöver tydliggöras även när det gäller 

behandlingsinsatser för att undvika att kommunen behöver gå in och täcka om regionen 

inte kan erbjuda den vård som behövs.  

Då förslaget innebär en stor förändring i socialtjänstens uppdrag och ansvar och att det 

kommer behövas ett stort förändringsarbete behöver det finnas en skälig tid mellan ett 

eventuellt beslut till dess lagstiftningen börjar gälla. Det är också viktigt att detta 

lagförslag harmoniseras med förslaget till en ny socialtjänstlag, där ett stort fokus ligger 

på socialtjänstens tidiga samt förebyggande och främjande insatser. 

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-03-30 

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

§ 92, N165-0817/21 

Beslut 

1. Socialnämnden Sydväst tillstyrker remissen om reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets 

bilaga 1. 

2. Socialnämnden Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 

samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, 

unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende samt 

annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. I utredningens uppdrag har bland 

annat ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med 

samsjuklighet kan förbättras. Detta med anledning av att nuvarande ansvarsfördelning 

anses vara otydlig och leder ofta till att personer i behov av insatser hänvisas och avvisas 

till och från olika instanser. Målgruppen har svag ställning och stor utsatthet där 

samverkan snarare präglas av fokus på organisation än person. 

Socialnämnden Sydväst har fått ta del av och yttra sig över remiss från 

Socialdepartementet om delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade 

och behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

Socialnämnden Sydvästs remissvar är en del av stadens samlade remissvar till 

Socialdepartementet. 

Förvaltningen bedömer att utredningens förslag kommer att ha en stor inverkan på 

socialtjänstens uppdrag. Det största förändringen gäller att regionernas hälsosjukvård 

kommer att ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. Detta innebär att ett 

stort kommunalt ansvarsområde flyttas till regionen. Förvaltningen är positiv till 

förändringar som kan förbättra och förenkla tillgången till insatser för personer med 

samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Dock innebär förslaget nya gränssnitt och 

kan innebära otydlighet kring vilken aktör som ska ta helhetsansvaret för den enskilde.  

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022. 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-03-30 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
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Justering 

Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2022-03-30 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Niklas Hall 

Nämndsekreterare 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 

Christian Larsson (V)  
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Svar på remiss från Socialdepartementet om 
delbetänkandet Från delar till helhet – En 
reform för samordnande, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93) 

Förslag till beslut  
1. Socialnämnden Sydväst tillstyrker remissen om reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets 

bilaga 1. 

2. Socialnämnden Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 

samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, 

unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende samt 

annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. I utredningens uppdrag har bland 

annat ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med 

samsjuklighet kan förbättras. Detta med anledning av att nuvarande ansvarsfördelning 

anses vara otydlig och leder ofta till att personer i behov av insatser hänvisas och avvisas 

till och från olika instanser. Målgruppen har svag ställning och stor utsatthet där 

samverkan snarare präglas av fokus på organisation än person. 

Socialnämnden Sydväst har fått ta del av och yttra sig över remiss från 

Socialdepartementet om delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade 

och behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

Socialnämnden Sydvästs remissvar är en del av stadens samlade remissvar till 

Socialdepartementet. 

Förvaltningen bedömer att utredningens förslag kommer att ha en stor inverkan på 

socialtjänstens uppdrag. Det största förändringen gäller att regionernas hälsosjukvård 

kommer att ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. Detta innebär att ett 

stort kommunalt ansvarsområde flyttas till regionen. Förvaltningen är positiv till 

förändringar som kan förbättra och förenkla tillgången till insatser för personer med 

samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Dock innebär förslaget nya gränssnitt och 

kan innebära otydlighet kring vilken aktör som ska ta helhetsansvaret för den enskilde.  

Socialförvaltningen Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-03-16 

Diarienummer: N165-0817/21 

 

Handläggare 

Edita Paljevic, Anna Holmqvist 

Telefon: 031-367 90 63 

E-post: edita.paljevic@socialsydvast.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension  
Utredningens förslag innebär framför allt en ökad kostnad för regionerna i och med ett 

övertagande av huvudmannaskapet för skadligt bruk och beroende. Det innebär även ett 

förändrat kostnadsansvar för socialförvaltningarna som lämnar över delar av ansvaret. 

Utredningen föreslår att ekonomiska medel överförs från kommun till region och att 

överföringen av medel ska motsvara de faktiska kostnaderna. Utredningen lyfter bland 

annat skatteväxling som ett möjligt tillvägagångssätt som förhandlas och beslutas mellan 

region och kommun på lokal nivå. 

Utredningen föreslår också att statliga stimulansmedel bör fördelas till regioner och 

kommuner under en femårsperiod för implementeringen av förslagen. Utredningen 

bedömer att 200 miljoner kronor bör fördelas i syfte att planera och utveckla den 

samordnade vård- och stödverksamheter och ytterligare minst 200 miljoner kronor i syfte 

att underlätta omställningen som krävs på grund av det förändrade huvudmannaskapet. 

En utveckling och utökning av befintliga samordnade verksamheter som finns i staden 

som till exempel ACT (Assertive Community Treatment) - Göteborg samt Mini Maria 

som vänder sig till ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik kan bli aktuell 

och öka kostnaderna på kort sikt. De utvärderingar som finns av samordnade 

verksamheter i andra länder och utredningens samhällsekonomiska analys visar på att en 

samordnad verksamhet kan leda till resurseffektivitet när huvudmännen agerar 

gemensamt kring personer som har behov av omfattande insatser från båda 

huvudmännen. Detta kan innebära minskade kostnader på sikt.  

I utredningen bedöms tydliggörandet av huvudmännens ansvar bidra till att enskilda 

brukare får rätt stöd tidigare i processen vilket borde generera minskade 

samhällskostnader på lång sikt.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Socialstyrelsens rapportering visar att en majoritet av de personer som får vård på grund 

av skadligt bruk eller beroende också har vårdats för psykiatrisk diagnos. Detta tillstånd 

kan beskrivas som en samsjuklighet. Personer med samsjuklighet är en heterogen 

målgrupp. Vissa har endast behov av behandling av de psykiatriska tillstånden inklusive 

skadligt bruk och beroende, medan andra också har omfattande behov av sociala insatser.  

Samsjuklighet innebär ofta ett sämre hälsotillstånd, framför allt om vården inte 

samordnas. Jämfört med personer med endast ett tillstånd uppvisar personer med 

samsjuklighet en svårare sjukdom, ökad risk för följdsjukdomar, högre förekomst av 

riskfyllt beteende, kriminalitet samt sociala problem som exempelvis ensamhet, ökad 

familjebörda, arbetslöshet och hemlöshet. Andelen personer som har begått eller varit 

utsatt för brott är högre bland personer med samsjuklighet än i befolkningen i övrigt. 

Särskilt bland kvinnor är det vanligt med erfarenheter av övergrepp och andra trauman. 

Därför är det viktigt med tidiga och samordnade insatser för barn och ungdomar med 

fokus på förebyggande arbete. 
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Ett samlat ansvar för behandling kan förbättra vårdens kvalitet och integrering av olika 

behandlingsinsatser. Detta gynnar individen som får rätt stöd tidigare i processen. Att 

regionen har ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende kan bidra till en mer 

jämlik vård genom att insatserna som målgruppen erbjuds blir mer likvärdiga i landet om 

det är färre huvudmän som tillhandahåller dem.  

Utvecklande av samordnade vård- och stödverksamheter kan genom ett tydligt 

uppsökande arbete hjälpa grupper som är svårare att nå i samhället till exempel 

våldsutsatta kvinnor med skadligt bruk, beroende och andra psykiatriska tillstånd. 

Genomförande av reformen förväntas ge en positiv effekt för såväl de som lever i 

samsjuklighetsproblematik, de som har en anhörig med problematik, samt de som jobbar 

inom området som kan få tryggare arbetsvillkor.  

Samverkan 
Information om att ärendet kommer ges i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 23 

mars 2022.  

Bilagor 
1. Synpunkter och kommentarer på remiss från Socialdepartementet - Från delar till 

helhet(SOU 2021:93) 
2. Från delar till helhet - En reform för samordnande, behovsanpassade och 

personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Delbetänkande av 
samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) 

3. Samsjuklighetsutredningens bedömningar och förslag 

4. Stadsledningskontorets remissmissiv 

 

Ärendet 

Socialnämnden Sydväst har fått ta del av och yttra sig över remiss från 

Socialdepartementet om delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade 

och behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.  

Socialnämnden Sydvästs svar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 24 mars 

2022. Förvaltningen har fått godkänt på förlängd svarstid då nämnden sammanträder först 

30 mars 2022. 

Beskrivning av ärendet  
Utredningen är beslutad av regeringen den 17 juni 2020 och ska föreslå hur samordnade 

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. 

I samband med utredningen har omfattningen av personer med samsjuklighet i samhället 

kartlagts. Personer som både har skadligt bruk, beroende och psykiatrisk problematik. 

Antalet personer i Sverige uppgår till 250 000. 30 000 av dessa personer anses ha 

omfattande behov som kräver intensiva insatser. Cirka 50 procent av dem som söker stöd 

hos socialtjänsten för missbruksrelaterade problem någon gång har fått sluten psykiatrisk 

vård och 30 procent har fått öppen psykiatrisk vård. Detta utöver de övriga insatserna för 

missbruk. 70 procent av ungdomarna som vistas på Statens institutionsstyrelsen särskilda 
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ungdomshem är placerade där på grund av missbruk. Många ungdomar uppger även ha 

någon form av psykiatrisk problematik. 

Utredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet där regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av 

skadligt bruk och beroende vilket också ska framgå av hälso- och sjukvårdslagen. 

Förslaget utgår från hur ansvarsfördelningen ser ut i de flesta andra länder. Reformen 

innebär att insatserna till målgruppen samsjukliga blir mer samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerad. Reformen består av tio bärande delar. 

Synpunkter på utredningen redogörs för i detalj i tjänsteutlåtandets Bilaga 1. Synpunkter 

och kommentarer på remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet (SOU 

2021:93). 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är i huvudsak positiv till utredningens förslag. 

Förvaltningens anser dock att förslaget innebär att ett stort kommunalt ansvarsområde 

flyttas till regionen. Förvaltningen bedömer därför att utredningens förslag kommer ha en 

stor inverkan på socialtjänstens uppdrag. Det största förändringen gäller att regionernas 

hälsosjukvård kommer att ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. 

Förvaltningen är således positiv till förändringar som förbättrar och förenklar tillgången 

till insatser för personer med samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Dock innebär 

förslaget nya gränssnitt och kan innebära otydlighet kring vilken aktör som ska ta 

helhetsansvaret för den enskilde. Socialtjänsten ska enligt förslaget inte längre ha kvar det 

idag lagreglerade ansvaret i SoL-Socialtjänstlagen 5 kap.9§ som innebär att socialtjänsten 

aktivt ska sörja för att personer i missbruk får insatser för att komma ifrån sitt missbruk. I 

utredningen är det inte klarlagt vem som ska hantera oro för individens bruk som på sikt 

kan resultera i skadligt bruk och beroende. I utredningens förslag saknas även 

konsekvensbeskrivningar av vad skillnaden mellan att aktivt sörja för och sjukvårdens 

uppdrag att erbjuda vård kan innebära och förvaltningens bedömning är att den delen av 

förslaget ytterligare behöver utredas innan beslut fattas.  

Förvaltningen ställer sig bakom att fortsatt utredning kring våra tvångslagstiftningar 

initieras och genomförs och en översyn och ett helhetsgrepp kring dessa föreslås.  

 

 

 

Annika Ljungh 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Anna Holmqvist 

 

Avdelningschef Boende och hemlöshet 
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Bilaga 1. Synpunkter och kommentarer på remiss 

från Socialdepartementet - Från delar till helhet (SOU 

2021:93). 
Socialförvaltningen Sydvästs bedömningar 

I denna bilaga framgår remissens bedömningar och förslag i korthet som socialnämnden Sydväst ska 

ta ställning till. Förvaltningen har tagit del av förslagen och bedömningarna och har i samverkan med 

äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd samt socialförvaltningen 

Nordost, Centrum och Hisingen fört dialog om förslagen och bedömningarna. Dialogen har 

samordnats av stadsledningskontoret, som även kommer att samordna stadens remissvar till 

Socialdepartementet.  

Förvaltningen yttrar sig över remissförslaget utifrån nämndens ansvar för uppdrag som ankommer på 

kommunen inom socialförvaltningen. I remissvaret framgår endast de synpunkter som har bäring på 

socialnämnden Sydvästs uppdrag och som eventuellt kan innebära framtida förändringar för 

förvaltningen ur såväl ett socialt som ett ekonomiskt perspektiv.  

Utredningens bedömningar och förslag i korthet 

Reformen ska innebära att insatserna till målgruppen blir mer samordnade, behovsanpassade och 

personcentrerad och består av tio bärande delar:  

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

sjukvård.  

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för andra 

psykiatriska tillstånd.  

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk hälsa och 

alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

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.  

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

(HVB).  

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas 

överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

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

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.  

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån målbilder 

som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.  

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård 

vid skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska ske utifrån den analys vi 

presenterar i det här betänkandet.  
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Förvaltningens synpunkter  
 

Använda begreppen skadligt bruk och beroende, som gemensamma värdeneutrala begrepp   

Utredarna föreslår att både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska använda begreppen skadligt bruk 

och beroende som gemensamma värdeneutrala begrepp som inte riskerar att bidra till stigmatisering 

såsom begreppen missbruk och missbrukare.  

Förvaltningen instämmer med resonemanget att begreppen är mer neutrala och kan bidra till att 

minska stigmatiseringen kring målgruppen. Däremot finns en viss otydlighet kopplat till begreppen 

som skulle behöva tydliggöras. Till exempel hur begreppen skadligt bruk och bruk skiljer sig från 

varandra.  

Kapitel 8: Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 

Utredningens förslag utgår från att insatserna till personer med samsjuklighet ska bli samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade. Förvaltningen anser det vara en förutsättning för effektfulla 

insatser för målgruppen. Det förutsätter dock ett aktivt arbete med kulturförändring utifrån ett 

gemensamt fokus på samverkan avseende individens behov. Detta kräver tydlighet i reglering av 

ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och att långsiktiga förutsättningar för huvudmännen att 

utveckla och samverka detta arbete ges. 

Ett antal målbilder har tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhörige och bör 

bli vägledande för hur förvaltningens insatser till målgruppen ska ges. Målbilderna innebär att den 

enskilde ska ges tidig hjälp vid psykisk ohälsa och skadligt bruk. Det ska även vara lätt att komma i 

kontakt med vården som är tillgänglig när den enskilde behöver den. Den enskilde ska kunna välja 

insats och vården och stödet ska hänga ihop som en enhet. Den enskilde ska kunna få samordnad hjälp 

som omfattar både beroende, psykisk och somatisk ohälsa. 

Förvaltningen delar utredningens bild av samordning och personcentrerade insatser och tillstyrker 

förslaget och ser att det på sikt är en kostnadseffektiv insats som gör att personerna får hjälp i tid och 

på ett samordnat sätt utifrån ett helhetsperspektiv.  

Kapitel 9: Mer renodlat ansvar för skadligt bruk och beroende för huvudmännen 

Utredarens förslag innebär att regionens hälso- och sjukvård får ansvaret för all behandling av skadligt 

bruk och beroende utifrån bedömningen att behandling ska ske samordnat och integrerat. Begreppet 

skadligt bruk utgår från bruk som skadar hälsan psykiskt eller fysiskt oavsett om det är ett 

substansbruk eller spelbruk. Båda begreppen skadligt bruk och beroende definieras inom hälso- och 

sjukvården diagnossystem och bedöms som värdeneutrala och ska användas inom både socialtjänst 

och hälso- och sjukvård. Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, medicinteknisk 

behandling, funktions och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk och psykosocial 

behandling och förebyggande behandling. Behandlingen ska samordnas och integreras med 

behandling av andra psykiatriska tillstånd men även med somatiska insatser och ska även inkluderas i 

planering av hälsofrämjande insatser. 

Utredaren föreslår att nuvarande reglering i 5 kap 9§ i socialtjänstlagen omformuleras så att 

socialtjänsten inte längre har något ansvar för behandling utan att det enbart är ett ansvar för hälso- 

och sjukvården. Det kommunala uppdraget att aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp den 

behöver för att komma ifrån sitt missbruk tas bort. 

Socialtjänstens ansvar för personer med skadligt bruk och beroende ska omfatta fyra huvudsakliga 

områden. 
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1. Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande verksamhet, information om och 

förmedling till samhällets stöd och annat förebyggande arbete för att motverka skadligt bruk 

och beroende. Utredningen hänvisar till förslagen i utredningen ”framtidens socialtjänst” där 

man föreslås stärka socialtjänstens preventiva insatser.  

2. Sociala stödinsatser för försörjning, boende, sysselsättning, trygghet och sociala sammanhang 

med fokus på att stärka den enskildes resurser, funktionsförmåga och möjlighet till 

självständigt liv. I utredningen beskrivs målgruppernas behov av socialtjänstens insatser som 

stöd vid hantering av ekonomi, sysselsättning/arbete och boendefrågor. I socialtjänstens arbete 

förordnas arbete med bostad först och IPS (indivual placement and support) men även daglig 

sysselsättning och färdighetsträning. 

 

3. Stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende till exempel i form av 

utbildning och annat stöd. 

 

4. Insatser för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga förhållanden. Utredningens 

bedömning är att det finns behov av att både stärka arbetet med barn och unga i familjer där 

det förekommer skadligt bruk och beroende och att tillsammans med regionerna ta fram 

gemensamma strukturer för omhändertagande av skadligt bruk och beroende hos unga i 

integrerade verksamheteter som till exempel Mini-Maria mottagningar. Den enskilde ska även 

fortsättningsvis kunna ansöka om HVB - hem för vård eller boende placering hos 

socialtjänsten och insatsen bedöms av utredaren främst som en socialtjänstinsats. Vid behov 

av hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med dessa placeringar ska sjukvårdande insatser 

ges av regionen. Ansvaret regleras via samordnad individuell plan (SiP). I de fall inte regionen 

tar ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inträder ett betalningsansvar enligt schablon om 

inte annat överenskoms. 

 

Förvaltningen tillstyrker förslaget i den del det avser att regionens hälso-och sjukvård får ansvar för all 

behandling. Gränssnittet mellan psykosociala och sociala insatser i form av program och 

psykoeduktiva insatser likväl som ansvaret för stöd till anhöriga som både åvilar socialtjänsten och 

sjukvården behöver förtydligas. Likaså ser förvaltningen ett behov av vidare utredning av det glappet 

som eventuellt kan bli då socialtjänstens uppdrag att sörja för person uteblir. Ytterligare tydlighet 

avseende samordning kring motiverande arbete, erbjudande om vård och orosanmälan behöver 

kartläggas. Främst avseende personer som inte omfattas av samsjuklighetsbegreppet. Uppdraget har 

under utredningens gång kommit att utvidgas till att omfatta insatser även för personer som inte 

omfattas av samsjuklighet utan det som i utredningen beskrivs som skadligt bruk och beroende. 

Konsekvensen kan bli att om den enskilde inte aktivt söker de insatser som sjukvården kan erbjuda blir 

det svårt att veta vem som ansvarar för motivationsarbetet och att aktivt se till att den enskilde får 

insatser. Det kan innebära att personer med skadligt bruk utan konstaterad psykisk sjukdom inte får ta 

del av sjukvårdens insatser och enbart erbjuds socialtjänstens stödjande insatser. Tydlighet avseende 

samordning av dessa insatser för den här målgruppen efterfrågas.  

Kapitel 10: Ett starkare hälsofrämjande och skadereducerande perspektiv 

Utredaren betonar att personer med skadligt bruk och beroende och personer med samsjuklighet ofta 

har en mindre tillgång till insatser för sin somatiska hälsa av olika skäl och betonar vikten av att både 

psykiatriska och somatiska insatser ska ingå i den enskildes individuella plan. Insatserna ska också ha 

ett större fokus på att förstärka och vidmakthålla hälsa. 

Även riskerna för suicid är högre för målgrupperna och behöver uppmärksammas och förebyggas.  
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Utredningen föreslår vidare att regeringen ska uppdra åt Socialstyrelsen att i nära samverkan med 

forskning och profession stödja implementeringen av tillgänglig kunskap om så kallad LARO-

behandling (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende). Behandlingen syftar till att 

förebygga återfall, förbättra social funktion och minska medicinska komplikationer, smittspridning 

och dödlighet. Tillgången till behandling varierar. 

Utredningen föreslår också att sprututbytesverksamhet ska bli obligatoriskt för regionerna att bedriva. 

Det ska vara en lågtröskelverksamhet som kan erbjuda både skademinimerande och hälsofrämjande 

insatser samtidigt. Förvaltningen tillstyrker förslaget och anser att förslaget behöver kompletteras med 

socialtjänstinsatser för arbete, boende och sysselsättning. 

Utredaren föreslår även att man ska införa ett treårigt försök med hälsocentral med brukarrum för att 

pröva om en sådan verksamhet kan bidra till ökad hälsa och etablera kontakt med personer som annars 

är svåra att nå. Den typen av verksamhet har bl a prövats i Norge. Ett sådan verksamhet kräver 

förändring av narkotikastrafflagen där visst innehav tillåts för eget bruk. Förslaget är enligt 

förvaltningens bedömning inte tillräckligt underbyggt och kan kräva vidare utredning. 

Kapitel 11: En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs 

Förslaget innebär att regioner och kommuner gemensamt ska bedriva en samordnad vård- och 

stödverksamhet för personer som har behov av både hälso-och sjukvård och socialtjänstinsatser på 

grund av en samsjuklighetsproblematik. Verksamheten ska regleras i en ny särskild lag. En modell för 

integrerad verksamhet som utredningen har tittat på är det arbete som bedrivs i samverkan mellan 

staden och regionens hälso- och sjukvård under namnet ACT (Assertive Community Treatment)-

Göteborg. Målgruppen för integrerad verksamhet bedöms av utredaren vara ca 33 000 i landet. För 

Göteborg har beräkningar gjorts att det skulle krävas 10 team liknande det som bedrivs idag för att 

kunna möta upp behovet av samordnad vård- och stöd. Idag finns inom vår samordnade verksamhet 

team drygt 100 klienter/brukare med beviljad insats. Den kommunala delen finansieras idag med 

statliga medel för psykisk hälsa. I utredningen föreslås det att verksamheten ska ha ett gemensamt 

dokumentationssystem vilket är en förutsättning för att integrerade verksamheter ska fungera. 

Kostnadsfördelningen mellan kommun och region föreslås till 50% vardera av kostnaderna om inte 

annat överenskoms. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget då vår bedömning är att gemensamma och samordnade insatser är 

effektfulla insatser både ur individ-, samhällsekonomiskt- och arbetsmiljöperspektiv.  

Kapitel 12: Bättre uppföljning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning 

Utredningen konstaterar att båda huvudmännen behöver göra långsiktiga insatser för att säkra 

kompetensförsörjningen inom samsjuklighetsområdet. De insatser som erbjuds ska baseras på bästa 

tillgängliga kunskap. Det krävs en effektivare kunskapsstyrning och en bättre systematisk uppföljning 

på gruppnivå. Utredningen betonar också att insatserna ska anpassas till den enskildes behov, resurser 

och individuella mål vilket också kräver en ökad kunskap om metoder som stödjer den enskildes 

inflytande och delaktighet och att uppföljning ska inkludera det individen tycker är viktigt.  

Förvaltningen delar utredarens bedömning och betonar vikten av individuell och aggregerad 

systematisk uppföljning av våra insatser. Förvaltningen ställer sig således positiv till att en gemensam 

jämförbar standardiserad uppföljning tas fram för målgruppen samt att den inkluderar brukares och 

anhörigas egna målbilder. Förvaltningen föreslår dock att andra kvalitetsmått finns med som 

komplement. 

Kapitel 13: Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering 

Utredningen föreslår att Folkhälsomyndigheten ska ansvara för ett femårigt nationellt program som 

ska syfta till att förstärka inflytande för och minska stigmatisering av personer med psykiatriska 
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tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende tillsammans med andra myndigheter och 

brukarorganisationer. Därutöver föreslår utredaren att även personer med psykisk funktionsnedsättning 

till följd av skadligt bruk och beroende ska kunna erbjudas stöd av personligt ombud i vissa fall. 

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget men viktigt att tydliggöra olika funktioners uppdrag 

och rollfördelning. Till exempel mellan vård- och stödsamordnare och personligt ombud. 

Kapitel 14:  En gemensam tvångslagstiftning 

En kompletterande och fördjupad utredning avseende en gemensam tvångslagstiftning väntas 

presenteras senast 31 januari 2023. Eftersom det är ett särskilt uppdrag kan förvaltningen konstatera 

att de risker som utredaren själv belyser i form av betydligt kortare vårdtider och att det inte inkluderar 

sociala stödinsatser behöver belysas. Nuvarande tvångslagstiftning i form av LVM (lag med särskilda 

bestämmelser om vård av missbrukare) har ett syfte att motivera till livsförändringar och frivilliga 

vårdinsatser och har ett betydligt längre tidsperspektiv än LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) . 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-03-29 

§88 N166-1396/21 
Underremittering av remiss från Socialdepartementet - Från 
delar till helhet En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93, SLK dnr 1502/21 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslagen i SOU 2021:93 Från delar till helhet 

med de tillägg och förtydliganden som presenteras i tjänsteutlåtandet.  
2. Socialnämnd Hisingen antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

det till stadsledningskontoret.  
3. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärende 
Göteborgs stad är remissinstans för utredningen om Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93. Utredningen uppdrar åt utredare att föreslå hur samordnade 
insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna 
med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos och 
närliggande tillstånd. Uppdraget har under utredningens gång kommit att utvidgas till att 
omfatta insatser även för personer som inte omfattas av samsjuklighet utan det som i 
utredningen beskrivs som skadligt bruk och beroende.  

Regeringen har i ett tilläggsdirektiv gett utredaren i uppdrag att lämna förslag på en 
gemensam lagstiftning för att bland annat göra tvångslagstiftningen mer flexibel i sin 
utformning, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka 
rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som ska vårdas med stöd av den 
gemensamma tvångslagstiftningen. Utredaren ska även ta ställning till och bedöma behov 
av förändringar i ansvarsfördelningen mellan de berörda huvudmännen. 

Handling 
1. SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 

Protokollsanteckning  
Simona Mohamsson (L) lämnar yttrande från L och M till protokollet enligt bilaga 3. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, dnr 1502/21 

 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
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Dag för justering 
2022-03-29 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund (V) 
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Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande 1 (11) 

 

Underremittering av remiss från 
Socialdepartementet - Från delar till helhet En 
reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93  
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslagen i SOU 2021:93 Från delar till 
helhet med de tillägg och förtydliganden som presenteras i tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnd Hisingen antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till stadsledningskontoret. 

3. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Göteborgs stad är remissinstans för utredningen om Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93. Utredningen uppdrar åt utredare att föreslå hur samordnade 
insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna 
med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos och 
närliggande tillstånd. Uppdraget har under utredningens gång kommit att utvidgas till att 
omfatta insatser även för personer som inte omfattas av samsjuklighet utan det som i 
utredningen beskrivs som skadligt bruk och beroende.  

Regeringen har i ett tilläggsdirektiv gett utredaren i uppdrag att lämna förslag på en 
gemensam lagstiftning för att bland annat göra tvångslagstiftningen mer flexibel i sin 
utformning, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka 
rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som ska vårdas med stöd av den 
gemensamma tvångslagstiftningen. Utredaren ska även ta ställning till och bedöma behov 
av förändringar i ansvarsfördelningen mellan de berörda huvudmännen.  

Det finns stora delar i förslagen som förvaltningen tillstyrker och som kommenteras i 
anslutning till respektive kapitel i förslaget men det finns också delar i förslaget som 
förvaltningen inte bedömer är tillräckligt belysta i utredningen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen bedömer att det utifrån utredningens olika förlag är svårt att bedöma vilka 
ekonomiska konsekvenser det får för förvaltningen. Eftersom utredningen har ett 
tilläggsuppdrag att utreda behovet av en samlad tvångslagstiftning finns ytterligare 
osäkerhetsfaktorer. Förslagen innebär en förflyttning av ansvaret för allt 
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behandlingsarbete vid skadligt bruk/beroende ska övergå till hälso-och sjukvården. 
Kommunen ska inte längre ha ansvar för att aktivt sörja för att personer med missbruk får 
insatser för att komma ifrån sitt missbruk. Det bör innebära att den kommunala kostnaden 
för att utreda vid orosanmälan och erbjuda olika former av insatser för att komma ifrån 
missbruket försvinner. Socialtjänstens kostnader kommer att kvarstå för uppsökande 
arbete och det som beskrivs som sociala insatser i form av boende, sysselsättning och 
försörjning samt någon form av daglig sysselsättning kvarstår.  Socialtjänsten ska även i 
fortsättningen ha möjlighet att bevilja insatser i form av placeringar i hem för vård eller 
boende HVB exklusive behandlingskostnader där hälso-och sjukvården har 
kostnadsansvar. I den upphandling som gjorts i Göteborg som trätt ikraft från årsskiftet 
2022 har redan hälso-och sjukvårdsinsatser exkluderats utifrån nuvarande 
ansvarsfördelning. Det har inte påverkat den prissättning som externa leverantörer har 
erbjudit. Det är därför svårt att bedöma om förslagen långsiktigt påverkar prisbild och 
utbud. Antalet personer som beviljas placering i HVB har under den senaste 10 
årsperioden minskat i antal. Främst beviljas placeringar i olika sociala boendelösningar 
som även i förslaget ska vara ett socialtjänstansvar. 

Det går idag inte att fullt ut bedöma vilka bemanningsminskningar det förändrade 
kommunala uppdraget avseende skadligt bruk/beroende kan medföra. 

Utredarens förslag när det gäller gruppen personer med samsjuklighet som behöver 
integrerade insatser från både kommunen och hälso-och sjukvården innebär en kraftig 
ambitionshöjning utifrån den personkrets som utredaren bedömer. Den verksamheten ska 
samfinansieras med 50% från kommun och region. De beräkningar som gjorts av antalet 
personer som behöver insatsen är att Göteborg skulle behöva ca 10 team som jobbar 
enligt metoden ACT mot det enda team som finns idag. Den kommunala kostnaden skulle 
bli 70–80 mkr/ år. 

Om ansvaret för vård mot den enskildes vilja övergår helt till hälso-och sjukvården 
minskar förvaltningens kostnader med 18-25mkr. 

Utifrån nära vård behöver en analys göras för kostnadskonsekvenser för den kommunala 
hälso-och sjukvården.  

Utredarens bedömning är att en skatteväxling mellan kommun och region som ska 
hanteras på lokal nivå kan behövas.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Att all behandling vid skadligt bruk och beroende ska erbjudas av hälso-och sjukvården 
kan ge bättre likvärdighet och tillgänglighet i hela landet vilket är positivt för jämlik vård. 
Att utredaren också poängterar att den enskilde ska få samordnade insatser både för 
psykisk och fysisk hälsa ger en bättre livskvalitet och bör också ge bättre förutsättningar 
för återhämtning. De erfarenheter som Göteborg hittills har för målgruppen för ACT-
Göteborg med samordnade gemensamma insatser är positiva och ger bättre och 
effektivare kvalitativa insatser till målgruppen och dennes närstående. 
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Den förflyttning av socialtjänstens ansvar från att aktivt sörja för att personer får insatser 
till att göra sig väl förtrogen med levnadsvillkor kan får en kraftigt försämrad social 
situation för både den enskilde och anhöriga inte minst barn. Om ingen längre har 
uppdrag att motivera och stötta personen med skadligt bruk/beroende och hen inte förmår 
att söka sig till sjukvårdens erbjudande om behandling kan det ge allvarliga sociala 
konsekvenser både för hen och dennes nätverk. Detta behöver ytterligare belysas. Bara på 
Hisingen inleddes under 2021 mer än 2000 aktualiseringar utifrån oro för den enskildes 
missbruk. 

Samverkan 
Information har lämnats på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 22 mars 2022. 

 

Bilagor 

1. SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet  
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Ärendet 
Göteborgs stad är remissinstans för utredningen om Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93. Stadsledningskontoret har remitterat utredningsförslaget till 
socialnämnderna som senast 24 mars 2022 ska lämna sitt svar till stadsledningskontoret 
som bereder ärendet till KS.  

Förvaltningen har fått möjlighet att inkomma med sitt yttrande till efter nämndens 
sammanträde den 29 mars 2022.  

Regeringen beslutade 2020-06-17 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, 
unga och vuxna med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan 
psykiatrisk diagnos och närliggande tillstånd. Uppdraget har under utredningens gång 
kommit att utvidgas till att omfatta insatser även för personer som inte omfattas av 
samsjuklighet utan det som i utredningen beskrivs som skadligt bruk och beroende.  
I utredningen finns även belyst behovet av att förändra och föreslå en gemensam 
lagstiftning avseende vård mot den enskildes vilja som idag finns inom socialtjänsten i 
form av LVM (lag med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare) och LPT (lag 
om psykiatrisk tvångsvård) inom hälso-och sjukvården. 

Regeringen har i ett tilläggsdirektiv 2021-10-28 gett utredaren i uppdrag att lämna förslag 
på en gemensam lagstiftning för att bland annat göra tvångslagstiftningen mer flexibel i 
sin utformning, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka 
rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som ska vårdas med stöd av den 
gemensamma tvångslagstiftningen. Utredaren ska även ta ställning till och bedöma behov 
av förändringar i ansvarsfördelningen mellan de berörda huvudmännen. Slutbetänkande 
ska lämnas senast 2023-01-31. 

Förslagen i betänkandet innebär enligt utredaren mer samordnade behovsanpassade och 
personcentrerade insatser för målgrupperna och består av tio bärande delar. 

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

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för andra 
psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk 
hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet. 

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

5. Regionen ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller boende. 
6. En samordnad vård och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas 

överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet. 
8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

tillsammans med patient-brukar och anhörigorganisationer. 
9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 

målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga. 
10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för 

skadligt bruk och beroende ska utformas. 
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Förslaget innehåller även förslag om försöksverksamhet med s.k. brukarrum där brukare 
kan injicera under övervakning av hälso- och sjukvårdspersonal vilket också förutsätter 
en avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk. 

Det finns stora delar i förslagen som förvaltningen tillstyrker och som kommenteras i 
anslutning till respektive kapitel i förslaget men det finns också delar i förslaget som 
förvaltningen inte bedömer är tillräckligt belysta i utredningen. Förändringarna innebär en 
kraftig perspektivförskjutning där socialtjänstens kärnuppdrag blir att kartlägga den 
enskildes levnadsförhållanden ge stöd till försörjning boende, sysselsättning och sociala 
sammanhang. Socialtjänsten ska inte längre ha kvar det idag lagreglerade ansvaret i SoL 
5:9 som innebär att socialtjänsten aktivt ska sörja för att personer i missbruk får insatser 
för att komma ifrån sitt missbruk. Hälso-och sjukvården ska erbjuda personer med 
skadligt bruk och beroende evidensbaserade insatser inom sin verksamhet. Det innebär 
förändringar både avseende rättssäkerhet där den enskilde inom socialtjänstområdet kan 
överklaga uteblivna insatser vilket inte finns i hälso- och sjukvården och en stor 
förändring i socialtjänstens uppdrag.  

I utredningen är det inte klarlagt vem som ska hantera oro för någons bruk som kan 
resultera i skadligt bruk och beroende. Socialtjänsten ska informera i sitt uppsökande 
arbete om sjukvården erbjudande om insatser. Däremot finns det inte beskrivet i 
utredningen om motivationsarbete och hur den enskilde ska ta del av sjukvårdens 
erbjudande när motivationen sviktar.  Socialtjänstens uppdrag är idag både att utreda 
utifrån orosanmälningar den enskildes behov och att tillse att insatser kommer till stånd 
och att när förutsättningar för vård enligt LVM föreligger tillse att vård mot den enskildes 
vilja kommer till stånd. I utredarens förslag saknas konsekvensbeskrivningar av vad 
skillnaden mellan att aktivt sörja för och sjukvårdens uppdrag att erbjuda vård kan 
innebära och förvaltningens bedömning är att den delen av förslaget ytterligare behöver 
utredas innan beslut fattas. Socialtjänstens nuvarande uppdrag när det gäller den sociala 
barnavården och uppsökande insatser till barn och unga med skadligt bruk/beroende ska 
kvarstå liksom riktade insatser tillsammans med regionen för ungdomar med skadligt 
bruk/beroende genom s.k. Mini-Maria mottagningar.  

I utredningen finns förslag att region och kommun gemensamt ska bedriva en samordnad 
vård och stödverksamhet för personer som är i behov av både hälso- och sjukvård och 
socialtjänstinsatser. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning av sådan 
omfattning att det är nödvändigt med en särskild samordning under längre tid för att 
insatserna ska kunna genomföras. Den verksamheten ska regleras genom en särskild 
lagstiftning. I Göteborg finns den verksamheten under benämningen ACT-Göteborg som 
är reglerad genom ett avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialförvaltning 
Syd Väst.   

Beskrivning av ärendet 
I detta avsnitt lämnar förvaltningen bedömningar och förslag i anslutning till de kapitel 
som redovisar utredningens förslag, kap 8 - 14. 

Beskrivning av utredningens förslag  

Bakgrunden till att regeringen tillsatte en särskild utredare var uppmärksamheten att 
personer med komplexa och sammansatta behov både i form av psykiska 
funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser och missbruk många gånger hamnade 
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mellan lagstiftningarna inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten. Bristen på 
samordnade insatser trots att båda huvudmännen i lagstiftningen har i uppdrag att 
samverka runt den enskilde genom s.k. samordnad individuell plan (SIP) belystes både av 
anhöriga och brukarorganisationer och uppmärksammades i media. Under utredningens 
gång där utredaren både samlat företrädare för huvudmännen, myndigheter och forskning 
men också patient och brukarorganisationer och anhöriga kom förslaget inte bara att 
omfatta målgruppen personer med samsjuklighet dvs personer med både en 
funktionsnedsättning diagnos och pågående bruk/missbruk utan även personer utan 
samsjuklighet men med det som utredaren valt att kalla skadligt bruk och beroende.  
Det innebär att begreppet samsjuklighetsutredningen i viss mån blir missvisande eftersom 
de grupper som inkluderas i förslaget väsentligt har breddats. Den omfattar i utredningen 
alla insatser både det som man hänför till socialtjänstinsatser som i utredning kallas 
sociala insatser som främst omfattar arbete, boende och sociala sammanhang och insatser 
från hälso- och sjukvården som i förslaget omfattar alla behandling av skadligt bruk och 
beroende både farmakologiska, psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser.  

Kapitel 8. Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 

Utredningens förslag utgår från att insatserna till personer med samsjuklighet ska bli 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade. Det förutsätter en kulturförändring i 
ledning och styrning av verksamhet på alla nivåer. Staten ska ta ett tydligare ansvar för att 
reglera ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och ge långsiktiga förutsättningar för 
huvudmännen avseende utveckling och samverkan. 

Ett antal målbilder har tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och 
anhöriga och bör bli vägledande för hur samhällets insatser till målgruppen ska ges. 
Målbilderna innebär att den enskilde ska ges tidig hjälp vid psykisk ohälsa och skadligt 
bruk. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården som är tillgänglig när den 
enskilde behöver den. Den enskilde ska kunna välja insats och vården och stödet ska 
hänga ihop som en enhet. Den enskilde ska kunna få hjälp samtidigt med beroende och 
psykisk ohälsa ska bemötas med respekt och ha inflytande. Den egna förmågan ska 
stärkas och insatser ska bygga på hela livssituationen. Arbetssättet ska bygga på vård och 
stödsamordning med en case manager som håller ihop insatsernas utformning. 
Verksamheterna ska säkerställa att personal som arbetar inom området har möjlighet till 
etisk reflektion och också ge medarbetarna en trygg och säker arbetsmiljö. 

Förvaltningen delar utredningens bild av behov av samordning och personcentrerade 
insatser och tillstyrker förlaget. Inom Göteborg har ett stort antal personer utbildats i 
modellen Vård och Stödsamordning. Förvaltningens erfarenhet är att när alla samlas runt 
den enskilde utifrån sina olika yrkesroller och den enskilde väljer vem som ska samordna 
insatserna utifrån det förtroende hen känner blir det ett gott resultat. Där ingående parter 
har tydliga roller och uppgifter utifrån sin huvudmans ansvar och alla är överens om vem 
som utför vad i olika situationer som kan uppstå är det en mycket bra modell i den 
enskildes återhämtningsprocess. 

 

Kapitel 9. Mer renodlat ansvar för skadligt bruk och beroende för huvudmännen 

Utredarens förslag innebär att regionernas hälso- och sjukvård får ansvaret för all 
behandling av skadligt bruk och beroende utifrån bedömningen att behandling ska ske 
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samordnat och integrerat. Begreppet skadligt bruk utgår från bruk som skadar hälsan 
psykiskt eller fysiskt oavsett om det är ett substansbruk eller spelbruk. Båda begreppen 
skadligt bruk och beroende definieras inom hälso- och sjukvårdens diagnossystem och 
bedöms som värdeneutrala och ska användas inom både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, medicinteknisk behandling, 
funktions och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk och psykosocial 
behandling och förebyggande behandling. Behandlingen ska samordnas och integreras 
med behandling av andra psykiatriska tillstånd men även med somatiska insatser och ska 
även inkluderas i planering av hälsofrämjande insatser. 

Utredaren föreslår att nuvarande reglering i 5 kap 9§ i socialtjänstlagen omformuleras så 
att socialtjänsten inte längre har något ansvar för behandling utan att det enbart är ett 
ansvar för hälso- och sjukvården för både barn och vuxna. Det kommunala uppdraget att 
aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp den behöver för att komma ifrån sitt 
missbruk tas bort och socialtjänsten ska inte heller ge psykosociala behandlingsinsatser.  

Socialtjänstens ansvar för personer med skadligt bruk och beroende ska omfatta fyra 
huvudsakliga områden. 

1. Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande verksamhet information om och 
förmedling till samhällets stöd och annat förebyggande arbete för att motverka skadligt 
bruk och beroende. Utredningen hänvisar till förslagen i utredningen ”framtidens 
socialtjänst” där man föreslås stärka socialtjänstens preventiva insatser. Att göra sig väl 
förtrogen med levnadsförhållanden kan innebära att uppmärksamma särskilda grupper 
eller nya konsumtionsmönster eller att tillsammans med polis uppmärksamma handel 
med droger i samband med gängkriminalitet och informera om de insatser som kan ges 
och bistå i kontakt med sjukvården.  

2. Sociala stödinsatser för försörjning, boende, sysselsättning, trygghet och sociala 
sammanhang med fokus på att stärka den enskildes resurser, funktionsförmåga och 
möjlighet till självständigt liv. Utredaren beskriver målgruppernas behov av stöd med 
praktiska saker som ekonomi och att söka jobb, tillgång till boende och att kunna finnas i 
ett sammanhang med andra människor där det finns möjlighet till sysselsättning eller 
arbete eller föreningsliv. I socialtjänstens arbete förordnas arbete med bostad först och 
IPS (individual placement and support) men även daglig sysselsättning och 
färdighetsträning. 
 

3. Stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende t.ex. i form av utbildning 
och annat stöd. Även hälso-och sjukvården ska ha ett ansvar för anhörigstöd i form av 
behandlingsinsatser. 
 

4. Insatser för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga förhållanden.  
Utredningens bedömning är behov av att både stärka arbetet med barn och unga i familjer 
där det förekommer skadligt bruk och beroende och att tillsammans med regionerna ta 
fram gemensamma strukturer för omhändertagande av skadligt bruk och beroende hos 
unga i integrerade verksamheteter ex Mini-Maria mottagningar. 
 

Den enskilde ska även fortsättningsvis kunna ansöka om HVB placering hos 
socialtjänsten och insatsen bedöms av utredaren främst som en socialtjänstinsats.  
Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med HVB-placeringar ska dessa 
ges av regionen ansvaret regleras via samordnad individuell plan (SIP). I de fall inte 
regionen tar ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inträder ett betalningsansvar 
enligt schablon om inte annat överenskoms. 
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I socialtjänstens nuvarande uppdrag ingår att utreda den enskildes behov av insatser. 
Initiering av detta kan ske på två sätt. Endera genom egen ansökan eller genom 
orosanmälan. För 2021 ser statistiken för Hisingen ut enligt nedan. 

 

 

 

Totalt inkom till socialtjänsten 2 242 orosanmälningar och majoriteten avser personer i 
missbruk. Ansökan om insats avser främst boende och omfattar 1799 ansökningar.  
En ansökan eller orosanmälan innebär i dagsläget att socialtjänsten bedömer om en 
utredning ska göras och vilka insatser som behöver sättas in. Socialtjänsten arbetar i hög 
grad med att stödja motivationsarbete för att inleda en förändringsprocess. Även om den 
enskilde påbörjar någon form av behandling endera via socialtjänstens utbud eller via 
sjukvården så kan återkommande motivationsinsatser och uppsökande arbete behöva 
göras eftersom förändringsresan från missbruk eller skadligt bruk och beroende sällan är 
linjär. När det gäller ungdomar så väljer utredaren också att tala om skadligt 
bruk/beroende utan att analyser vilka risker bruk innebär dvs innan definitionen är 
skadligt bruk. I nuvarande lagstiftning betraktas injektionsmissbruk alltid som skadligt 
bruk. 

Utredaren berör inte i sitt förslag socialtjänstens utredningsarbete vid orosanmälan.  
Det går inte heller att förstå att det i socialtjänstens uppdrag skulle ingå att ta emot 
orosanmälningar. Konsekvenserna kan vara att om den enskilde inte aktivt söker de 
insatser som sjukvården kan erbjuda har ingen i uppdrag att motivera och aktivt se till att 
den enskilde får insatser. Det kan innebära att grupper inte kommer till sjukvårdens 
erbjudanden utan blir utan insatser förutom informationsinsatser från socialtjänsten i den 
mån det uppsökande arbetet utifrån att göra sig väl förtrogen med livsvillkor innebär att 
socialtjänsten möter dessa personer. 
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Förvaltningen tillstyrker förslaget i den del det avser att regionens hälso-och sjukvård får 
ansvar för all behandling. Det behövs klarläggas vad som är gränserna mellan 
psykosociala och sociala insatser i form av program och psykoeduktiva insatser likväl 
som ansvaret för stöd till anhöriga som både åvilar socialtjänsten och sjukvården behöver 
förtydligas. 

Den del av förslaget som ändrar socialtjänstens uppdrag att inte längre aktivt sörja för att 
den enskilde för stöd och hjälp tillstyrks inte i nuvarande utformning. Det glapp som 
uppstår mellan socialtjänstens uppdrag enligt förslaget och sjukvårdens erbjudande om 
insatser vid skadligt bruk och beroende finns inte belyst i utredningen och 
konsekvenserna av detta behöver ytterligare analyseras. 

 

Kapitel 10. Ett starkare hälsofrämjande och skadereducerande perspektiv 

Utredaren betonar att personer med skadligt bruk och beroende och personer med 
samsjuklighet ofta har en mindre tillgång till insatser för sin somatiska hälsa av olika skäl 
och betonar vikten av att både psykiatriska och somatiska insatser ska ingå i den 
enskildes individuella plan. Insatserna ska också ha ett större fokus på att förstärka och 
vidmakthålla hälsa. Även riskerna för suicid är högre för målgrupperna och behöver 
uppmärksammas och förebyggas.  

I de kartläggningar av insatser till personer med omfattande psykisk problematik som I 
Göteborg genomförts vid tre tillfällen sedan 2012 har detta uppmärksammats. Via de 
statliga medlen för psykisk hälsa har särskilda satsningar gjort för att förbättra fysisk 
hälsa bland annat genom en hälsopedagog och stöd till Friskvårdsklubben och riktade 
insatser initierade av Temagrupp psykiatri. 

Utredaren föreslår vidare att regeringen ska uppdra åt Socialstyrelsen att i nära samverkan 
med forskning och profession stödja implementeringen av till gänglig kunskap om s.k. 
LARO-behandling (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende). Behandlingen 
syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion och minska medicinska 
komplikationer, smittspridning och dödlighet. Tillgången till behandling varierar.  
I Göteborg har efterfrågan kraftigt ökat och beroendevården har inte varit tillräckligt 
resurssatt för att möta behovet och har haft intagningsstopp. Ett särskilt bekymmer har 
varit att vidareförmedling av substitutionspreparat vilket kan reduceras med att 
behandlingen ges med injektioner.  

Utredaren föreslår att sprututbytesverksamhet ska bli obligatoriskt för regionerna att 
bedriva. Det ska inte bara vara en smittskyddsverksamhet utan en lågtröskelverksamhet 
som kan erbjuda både skademinimerande och hälsofrämjande insatser samtidig.  

Utredaren föreslår även att man ska införa ett treårigt försök med hälsocentral med 
brukarrum för att pröva om en sådan verksamhet kan bidra till ökad hälsa och etablera 
kontakt med personer som annars är svåra att nå. Den typen av verksamhet har prövats i 
Norge. Ett sådan verksamhet kräver förändring av narkotikastrafflagen där man tillåter 
visst innehav för eget bruk.  

Förvaltningen tillstyrker förslagen som innebär samordnade insatser både utifrån psykisk 
och somatisk hälsa. Förvaltningen har god erfarenhet av LARO-behandling och tillstyrker 
att den byggs ut. Förvaltningen tillstyrker även att sprututbytesverksamheten blir 
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obligatorisk men den verksamheten behöver kompletteras med socialtjänstinsatser för 
arbete, boende och sysselsättning. När det gäller försöksverksamhet med så kallat 
brukarrum är förvaltningens bedömning att förslaget inte är tillräckligt utrett. 
Konsekvenserna av förändringar i narkotikastrafflagen avseende innehav av narkotika för 
eget bruk behöver ytterligare belysas. 

 

Kapitel 11. En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs 

Förslaget innebär att regioner och kommuner gemensamt ska bedriva en samordnad vård 
och stödverksamhet för personer som har behov av både hälso-och sjukvård och 
socialtjänstinsatser på grund av en psykisk funktionsnedsättning som ger behov av 
samordning under längre tid. Verksamheten ska regleras i en ny särskild lag. Syftet är att 
man för den gruppen som har samsjuklighetsdiagnos och stora behov av samtidiga 
insatser inom hela livsområdet dvs både hälso-och sjukvård och skadligt bruk/beroende 
ska få samordnade och kontinuerliga vård och stödinsatser som utgår från den enskildes 
individuella mål, behov, resurser och sociala sammanhang.  En modell för integrerad 
verksamhet som utredningen har tittat på är det arbete som bedrivs i samverkan mellan 
staden och regionen under namnet ACT-Göteborg. Målgruppen för integrerad verksamhet 
bedöms av utredaren vara ca 33 000 i landet. För Göteborg har beräkningar gjorts att ca 
10 ACT-team skulle behövas. Idag finns ett team som har drygt 100 klienter/brukare med 
beviljad ACT-insats. Den kommunala delen finansieras idag med statliga medel för 
psykisk hälsa. Verksamheten bygger på att den enskilde genom intensiva och samordnade 
vård och stödinsatser ska få en förbättrad livssituation och på sikt ingå i ordinarie utbud t 
exempelvis boendestöd eller insatser i form av sociala stödboenden. Verksamheten i 
Göteborg har i nuvarande form funnits drygt ett år och det har gått för kort tid för att 
utvärdera resultatet. Det föreslås att verksamheten ska ha ett gemensamt 
dokumentationssystem vilket är en förutsättning för att integrerade verksamheter ska 
fungera. I utredningen betonas den enskildes delaktighet och inflytande över de insatser 
som ges och när dessa följs upp. Kostnadsfördelningen mellan kommun och region 
föreslås till 50 procent vardera av kostnaderna om inte annat överenskoms. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget då bedömningen är att gemensamma och samordnade 
insatser är effektiva ur många perspektiv. Det gynnar både den enskilde som får 
samordnade och koordinerade insatser men även hens nätverk. Verksamheten ska bedriva 
uppsökande verksamhet vilket bör samordnas med socialtjänstens övriga uppsökande 
verksamheter. 

 

Kapitel 12. Bättre uppföljning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning 

Utredning konstaterar att båda huvudmännen behöver göra långsiktiga insatser för att 
säkra kompetensförsörjningen inom samsjuklighetsområdet. De insatser som erbjuds ska 
baseras på bästa tillgängliga kunskap. Det krävs en effektivare kunskapsstyrning och en 
bättre systematisk uppföljning på gruppnivå. Utredningen betonar också att insatserna ska 
anpassas till den enskildes behov, resurser och individuella mål vilket också kräver en 
ökad kunskap om metoder som stödjer den enskildes inflytande och delaktighet och att 
uppföljning ska inkludera det patienter och brukare tycker är viktigt.  
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Förvaltningen delar utredarens bedömning och tillstyrker förslagen i kapitel 12.  

 

Kapitel 13. Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering 

Utredaren föreslår att Folkhälsomyndigheten ska ansvara för ett femårigt nationellt 
program som ska syfta till att förstärka inflytande för och minska stigmatisering av 
personer med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende tillsammans med 
andra myndigheter och brukarorganisationer. Därutöver föreslår utredaren att även 
personer med psykisk funktionsnedsättning till följd av skadligt bruk och beroende ska 
kunna erbjudas stöd av personligt ombud i vissa fall. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget men vill ändå betona vikten av samordning och att när 
man förstärker vård och stödsamordning behöver man också tillse att det inte blir för 
många uppdragstagare runt den enskilde. 

 

Kapitel 14. En gemensam tvångslagstiftning 

Utredaren har fått i uppdrag att senast 2023-01-31 komma med ett förslag hur lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan utformas för att omfatta personer med skadligt bruk och 
beroende 

Förvaltningen konstaterar att de risker som utredaren själv ser att skillnad i vårdtidslängd 
i de olika lagrummen kan bli en komplikation. Tvångslagstiftningen inom psykiatrin har 
betydligt kortare tidsperspektiv och inkluderar inte sociala stödinsatser. Nuvarande 
tvångslagstiftning i form av LVM har ett huvudsyfte att motivera till livsförändringar och 
frivilliga vårdinsatser och har ett betydligt längre tidsperspektiv än LPT. 

 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslagen i SOU 2021:93 Från delar till 
helhet med de tillägg och förtydliganden som presenteras i tjänsteutlåtandet och att 
översända förvaltningens yttrande som sitt eget till stadsledningskontoret.  

 

Socialförvaltningen Hisingen 

 

 

Christina Alvelin  

Förvaltningsdirektör  

 

Ingvor Gunnarsson 

Avdelningschef   
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Bilaga 8 
 

 

Till Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se och s.sof@regeringskansliet.se.                              
Diarienummer S2021/07629  

 

Remissyttrande – Delbetänkandet Från delar till helhet – En 
reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93) 
 

Samlad bedömning 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag, men med beaktande av nedan synpunkter. 
De förslag som lämnas i 9.2.1 och 9.2.2. ger förtydliganden på ansvarsförförhållanden 
avseende stöd, vård- och behandlingsinsatser för målgruppen samsjukliga, vilket är 
positivt.  

Utredningen har gjort bedömningar och gett förslag som går utanför målgruppen 
samsjukliga samt att förslagen inkluderar hela socialtjänstens nuvarande missbruksarbete. 
Göteborgs Stad är kritiska till denna utveckling av utredningen och anser att 
konsekvenserna av detta inte är tillräckligt belysta och analyserade. Göteborgs Stad har 
utvecklat resonemanget under kap. 9 och 10 nedan. 

Kapitel 8. Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 
Göteborgs Stad instämmer med utredningens bedömningar om målbilder. Det har länge 
varit känt att målgruppen samsjuklighets behov behöver vara bättre förankrade i de olika 
huvudmännens ansvar för att bli samordnade.  

Inom Göteborgs Stad har ett stort antal personer utbildats i modellen Vård och 
Stödsamordning. Erfarenhet är att när alla samlas runt den enskilde utifrån sina olika 
yrkesroller och den enskilde väljer vem som ska samordna insatserna utifrån det 
förtroende hen känner blir det ett gott resultat.  

Göteborgs Stad konstaterar att utredningens bedömning i 8.2.1 ”staten bör tydligare än 
idag reglera ansvarsfördelningen mellan huvudmännen men samtidigt ge mer långsiktiga 
förutsättningar för regional och kommunal utveckling och samverkan” utgör ett avstamp 
för utredningens väsentliga förslag.  

Kapitel 9. Mer renodlat ansvar för skadligt bruk och beroende för huvudmännen 
Göteborgs Stad uppfattar att härifrån och framåt begränsas inte längre utredningen till 
målgruppen samsjuklighet. Detta bedöms som olyckligt då fokus på målgruppen med 
samsjuklighet tappas bort.  
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9.1. Förslag begreppet skadligt bruk eller beroende ska användas i alla relevanta 
författningar på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område 
Utredningen föreslår att begreppet skadligt bruk eller beroende ska användas i alla 
relevanta författningar på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Inom 
socialtjänstens område är ordet missbruk vanligt. Det förekommer i lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I förarbetena till denna lag beskrivs missbruk 
som ”en konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av 
medicinska eller sociala problem”. Ordet förekommer också i socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, men utan definition. Vilket stöd och vilken hjälp enskilda får för sitt 
missbruk från socialtjänsten har utkristalliserats genom rättspraxis.  

Göteborgs Stad uppfattar att begreppet skadligt bruk och beroende tar sikte på sådant 
bruk som är skadligt för den fysiska eller psykiska hälsan.  

Göteborgs Stad anser att det är otydligt om det är avsett att vara någon förändring i hur 
begreppet skadligt bruk ska tolkas i förhållande till nuvarande sätt att förhålla sig till 
personer med behov av stöd och behandling av missbruk. Såsom Göteborgs Stad tolkar 
definitionen av begreppet skadligt bruk och beroende innebär det ett annat gränssnitt än 
missbruk och utelämnar därmed till viss del stöd, insatser och förhållningssätt som 
socialtjänstens nuvarande ansvar omfattar. Exempelvis anses idag bruk av icke förskrivna 
läkemedel vara missbruk och kommer inte med säkerhet rymmas inom begreppet skadligt 
bruk och beroende. Likaså injektionsmissbruk eller situationen när någon prövar 
narkotika första gången.  

Göteborgs Stad anser att konsekvenserna av att ”höja nivån” till skadligt bruk behöver 
analyseras tillsammans med förändringarna som föreslås i 5 kap. 9 § SoL, att 
socialtjänsten inte kommer ha ett ansvar att aktivt sörja för att enskilda kommer från ett 
missbruk. Ytterligare resonemang finns under kapitlen 9.3.1 och 9.3.2.  

Utredningen föreslår att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt 
bruk och beroende ” Regionens ansvar för behandling av skadligt bruk och beroende ska 
tydliggöras genom att det införs en ny paragraf i 8 kap. i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
som säger att regionen inom ramen för sitt ansvar ska erbjuda personer med skadligt bruk 
eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar den vård som han eller hon behöver”. 

Förslaget innebär att ansvarsförhållandena tydliggörs gällande vad som är hälso- och 
sjukvård respektive vad som är socialtjänst, vilket Göteborgs Stad anser är positivt. 

Det finns stora fördelar med att sjukvården ansvarar för all behandling. Bland annat 
säkerställs att behandlingen utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet samt att det 
bedöms innebära att enskilda inte ”bollas” mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för 
avgörande av vem som ska ansvara för behandling. Göteborgs Stad förordar dock att 
hälso- och sjukvården även får ett tydligare ansvar att aktivt sörja för att enskilda ska 
komma ifrån skadligt bruk och beroende. Det bör även vara en del av socialtjänstens 
förebyggande uppdrag att sörja för att enskilda kommer ifrån missbruk. Vad som ingår i 
socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete behöver utredas 
vidare.  

Göteborgs Stad avstyrker den förändringen i patientlagen (2014:821). Att lyfta fram 
patienter med specifik diagnos i patientlagen medför inget nytt ansvar eller förändrat 
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förhållningssätt. En sådan förändring kan leda till otydligheter eftersom andra målgrupper 
inte regleras på motsvarande sätt.  

I 9.2.2 föreslås att vården av skadligt bruk och beroende ska samordnas med vården av 
andra psykiatriska tillstånd. 

Göteborgs Stad tillstyrker förslaget.  

9.2.3. Roller och ansvar inom hälso- och sjukvården behöver fastställas.                                                                                                  

Inom utredningen God och nära vård bedömas att huvudmännen bör organisera 
omhändertagandet av psykisk ohälsa i stegvisa och väl sammanhängande insatser, och att 
det bör finnas en övergripande struktur beslutad på huvudmannanivå som säkerställer 
detta.  Därutöver bedöms att en sådan struktur särskilt behöver beskriva 
omhändertagandet vid skadligt bruk och beroende, och att både primärvården och den 
specialiserade psykiatriska vården i större utsträckning behöver uppmärksamma riskbruk, 
skadligt bruk och beroende hos de patienter de möter.  

Göteborgs Stad anser att förslaget påtagligt kommer påverka den regionala hälso- och 
sjukvården på primärvårds- och specialistnivå. Det kommunala hälso- och 
sjukvårdsansvaret är inte direkt inkluderat i utredningens förslag men Göteborgs Stad ser 
en potentiell påverkan på kommunens hälso- och sjukvård i och med att regionens 
primärvård är berörd. Dessutom finns en osäkerhet kring hur den kommunala hälso- och 
sjukvården kommer att påverkas baserat på hur primärvårdsuppdraget kommer att 
utformas framöver. Både utifrån omställningen till God och nära vård och förtydligandet 
av primärvårdsuppdraget som skrevs in i HSL och gäller från 2021-07-01. 

Kan det innebära att behandlingsansvaret går över till regionerna för att sedan komma 
tillbaka till kommunerna inom primärvårdsuppdraget? I så fall får detta konsekvenser för 
förberedelser, ansvarsförhållanden och resursfördelning.  

9.3.1 Uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete är fortsatt viktiga insatser 
samt tillgången till sociala stödinsatser med fokus på att stärka resurser behöver 
förbättras.  

Utredningens bedömning är att socialtjänsten har ett viktigt ansvar inom det uppsökande 
och annat förebyggande arbete. 

Göteborgs Stad bedömer att utredningen inte tydligt beskrivit den stora förändring 
förslaget skulle innebära för just det uppsökande arbetet för målgruppen. I det 
uppsökande arbete som kommunerna bedriver för målgruppen idag så utgår det från 
kommunernas utökade ansvar att aktivt sörja för att personer kommer ifrån missbruk. Det 
gör att kommunen idag har utrymme att inrikta individuella insatser utifrån den enskildes 
behov av stöd utifrån missbruket genom att aktivt söka upp personer med missbruk. Den 
möjligheten kommer kommunen inte att ha i och med utredningens förslag.  

Vidare önskar Göteborgs Stad ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för uppsökande 
och förebyggande arbete i förhållande till regionernas folkhälsoarbete.  

I 9.3.2 föreslås att nuvarande 5 kap. 9 § SoL som gäller missbrukare formuleras om, för 
att tydliggöra socialtjänstens ansvar för sociala stödinsatser till personer med skadligt 
bruk och beroende, och för att tydliggöra att socialtjänsten inte längre har ansvar för 
behandling av sådana tillstånd. 
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I utredningen är det inte klarlagt vem som ska hantera oro för någons bruk som kan 
resultera i skadligt bruk och beroende vilket Göteborgs Stad anser vara en brist.   

Om den som omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer 
(LOB) bedöms vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska 
Polismyndigheten innan omhändertagandet upphör ge honom eller henne råd och 
upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med annat samhällsorgan som har 
till uppgift att tillgodose ett sådant behov. I dagsläget kommer dessa ärenden till 
socialtjänsten. Det framgår inte av utredningen vem som ska vara mottagare om 5 kap. 9 
§ SoL förändras enligt utredningens förslag. Göteborgs Stad anser att hanteringen riskerar 
att inte bli samordnad om det enda socialtjänsten kan göra i förhållande till behandling är 
att informera den enskilde om möjligheten att söka vård inom hälso- och sjukvården.  

Socialtjänsten ska enligt utredningen i sitt uppsökande arbete informera om att 
sjukvården kan erbjuda behandlingsinsatser. Däremot finns det inte beskrivet i 
utredningen om motivationsarbete och hur den enskilde ska ta del av sjukvårdens 
erbjudande när motivationen sviktar. Socialtjänstens uppdrag är idag att aktivt sörja för 
att personer får det stöd hen behöver för att komma ifrån missbruk. Med nuvarande 
lagstiftning ska detta utredas även mot den enskildes vilja.                                                               
I utredarens förslag saknas konsekvensbeskrivningar av vad skillnaden mellan att aktivt 
sörja för och sjukvårdens uppdrag att erbjuda vård kan innebära för enskilda inklusive 
unga personer, dennes närstående samt ur ett samhällsperspektiv. Göteborgs Stad anser 
att detta behöver utredas innan beslut kan fattas. Vidare är det viktigt att förslagen 
samordnas med förslagen i slutbetänkandet - Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47). I den utredning är det fokus på tidiga och lättillgängliga insatser och där 
socialtjänsten förväntas aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och stöd den 
behöver.  

9.3.3 Socialtjänstens ansvar för anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende ska 
tydliggöras genom att de lyfts särskilt i 5 kap. 10 § SoL. 

Göteborgs Stad konstaterar att kommunerna inte är ekonomiskt kompenserade för 
anhörigstöd för den föreslagna målgruppen. Något förslag om ekonomisk kompensation 
finns inte heller i utredningen.  

9.4.1 Regionernas ansvar för hälso- och sjukvård på HVB ska regleras i HSL och SoL. 

Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag. Den innebär en rättvis ansvarsfördelning 
utifrån den vård och omsorg som bedrivs inom HVB. Detta är dock inget nytt utan enbart 
ett förtydligande av vad som gäller idag.  

Göteborgs Stad anser att det är av vikt att regioner tillsammans med vårdgivaren för HVB 
skapar samsyn så att det inte uppstår oklarheter gällande delegering av hälso- och 
sjukvårdsinsatser. För att en god och säker vård ska kunna bedrivas är det viktigt att 
personal på HVB kan ta emot en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats.  

Göteborgs Stad instämmer med utredningens bedömning att socialtjänsten kommer 
bevilja bistånd i form av HVB i lägre omfattning än idag, vilket beror på att behandling 
för missbruk och aktivt sörja för att enskilda kommer bort från missbruk ofta är skäl till 
beslut om HVB. Enskildas behov av att utveckla resurser och förmågor för att leva ett 
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självständigt liv kan ofta tillgodoses i Göteborgs Stads boenden genom 
boendestöd/ACT/Beroendevård. 

Kapitel 10.  Ett starkare hälsofrämjande och skadereducerande perspektiv 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömningar under avsnitten 10.1.1, 10.1.2 och 10.1.3 
och anser att dessa utgör viktiga förutsättningar vid förebyggande arbete samt vård- och 
omsorgsinsatser för målgruppen.  

10.2.2 Förslag att lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ändras så att det blir 
obligatoriskt för regionerna att bedriva sådan verksamhet och så att syftet blir vidare än i 
dag och även omfattar att främja psykisk och fysisk hälsa. 

Göteborgs Stad är positiva till att det blir lika i landet.  

Göteborgs Stad ställer sig frågande till att bestämmelsen att ”verksamheterna ska bedrivas 
så att den enskilde motiveras till vård och behandling” tas bort. Skälen och 
konsekvenserna av detta behöver beskrivas och analyseras innan beslut kan fattas. Likaså 
att förhålla sig till sprutbytesprogram som en lågtröskel verksamhet. Nuvarande 
tillämpning av SoL och LVM är att varje injektionsmissbruk är anse som ett fortgående 
missbruk. Detta utan att det behöver har skett någon fysisk eller psykisk skada (skadligt 
bruk). 

I 10.2.3 gör utredningen bedömningen att ett försök med en hälsocentral i form av en 
lågtröskelverksamhet med brukarrum bör initieras. Syftet skulle vara att undersöka om 
sådana verksamheter kan bidra till ökad hälsa bland narkotikaanvändare och därför bör 
vara en del av ett större utbud av lågtröskelverksamheter där flera hälsofrämjande och 
skadereducerande insatser erbjuds samtidigt. En sådan verksamhet kräver förändring av 
narkotikastrafflagstiftningen där man tillåter visst innehav för eget bruk. 

Utifrån socialtjänstens nuvarande uppdrag kan Göteborgs Stad konstatera att en sådan 
verksamhet innebär en stor perspektivförskjutning. Göteborgs Stad anser att frågan inte är 
tillräckligt utredd. Arbetet med ny tvångslagstiftning kan med fördelas göras klar innan 
ett försök initieras. 

Kapitel 11.  En samordnad verksamhet för dem med störst behov 
I kapitel 11 föreslås att regionen och kommunerna i länet gemensamt ska bedriva en 
samordnad vård- och stödverksamhet för personer som har behov av både hälso- och 
sjukvård och socialtjänstinsatser på grund av en psykisk funktionsnedsättning av sådan 
art att det är nödvändigt med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska 
kunna genomföras. Verksamheten ska regleras i en särskild lag.  

Göteborgs Stad tillstyrker förslaget med beaktande av nedan synpunkter.  

Genom att verksamheten organiseras under två huvudmän kan det innebära att hälso- och 
sjukvård utförs hos båda parter. Utredningen saknar svar på vem som i sådana fall har 
vårdgivaransvaret. 

Det finns även en utmaning utifrån att HSL och SoL har olika rättsliga förutsättningar. 
Exempelvis behöver det finnas rutiner så att man inte vid vård- och behandlingsinsatser 
indirekt binder upp vad som inom myndighetsutövning ska beviljas enligt SoL.  

När det gäller förslaget i kapitel 11.11 om att införa en bestämmelse i lagen om 
samordnad vård- och stödverksamhet som innebär att en kommun eller region får träffa 
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avtal om att en uppgift, som omfattas av den samordnade vård- och stödverksamhetens 
uppdrag, helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region, 
efterfrågar Göteborgs Stad förtydliganden. Utredningen beskriver att genom ett sådant 
avtal ska en kommun eller region få utföra uppgifter åt en annan region eller kommun 
utan hinder av vad som anges i kommunallagen angående att kommuner och regioner inte 
får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan 
region eller någon annan ska ha hand om. Göteborgs Stad anser att förutsättningarna för 
den utökade möjligheten till avtalssamverkan är otydliga. Om avsikten är att det ska vara 
möjligt att helt avtala bort de ansvarsgränser som finns mellan huvudmännen så bör detta 
förtydligas och konsekvenserna av att en huvudman utför uppgifter som normalt inte 
ingår i dennes uppdrag behöver belysas. Detta framstår som viktigt bland annat med 
hänsyn till den särskilda reglering som finns vad gäller läkaransvar och uppgifter som 
ankommer på socialnämnd.  

Kapitel 12. Bättre uppföljning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömningar att uppföljning, kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning är viktiga områden för målgruppen samsjuklighet.  

När det gäller förslaget i 12.4 anser Göteborgs Stad att det finns behov av att förtydliga 
det uppdrag som föreslås ges till en myndighet gällande att utforma ett system för 
uppföljning. Det är av vikt att betänkandets förslag om nationella kompetenshöjande 
insatser tillkommer kommunal hälso- och sjukvård och att kommunens hälso- och 
sjukvård inkluderas i nationell uppföljning för målgruppen. 

Kapitel 13. Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering 
Göteborgs Stad anser att det är positivt att målgruppen samsjuklighet har tillgång till 
personligt ombud.  

Kapitel 14. En gemensam tvångslagstiftning 
Utredaren har fått i uppdrag att senast 2023-01-31 komma med ett förslag hur lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan utformas för att omfatta personer med skadligt bruk och 
beroende. 

Göteborgs Stad konstaterar att de risker som utredaren själv ser att skillnad i 
vårdtidslängd i de olika lagrummen kan bli en komplikation. Tvångslagstiftningen inom 
psykiatrin har betydligt kortare tidsperspektiv och inkluderar inte sociala stödinsatser. 
Nuvarande tvångslagstiftning i form av LVM har ett huvudsyfte att motivera till 
livsförändringar och frivilliga vårdinsatser och har ett betydligt längre tidsperspektiv än 
LPT. 

Kapitel 15. Konsekvenser                                                                                                    
Kapitel 16. Ikraftträdande, förberedelser och stöd till införande 
Förslaget påverkar den regionala hälso- och sjukvården på primärvårds- och 
specialistnivå. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är inte direkt inkluderat i 
betänkandets förslag men Göteborgs Stad ser en potentiell påverkan på kommunens 
hälso- och sjukvård i och med att regionens primärvård är berörd.  

Göteborgs Stad saknar resonemang i utredningen gällande primärvårds- respektive 
specialistvård i förhållande till intentionerna i God och nära vård samt förtydligandet av 
primärvårdsuppdraget som skrevs in i HSL och gäller från 2021-07-01. Kan det innebära 
att behandlingsansvaret går över till regionerna för att sedan komma tillbaka till 
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kommunerna inom primärvårdsuppdraget? I så fall får detta konsekvenser för såväl 
förberedelser och resursfördelning som kommunens verksamhet.   

Kap. 15.8.1 Göteborgs Stad delar inte utredningens bedömning om att den samordnade 
vård- och stödverksamheten inte är ett nytt uppdrag för kommunerna och enbart sättet att 
organisera verksamheten är nytt. Ambitionshöjningen är väsentlig och det initiala 
stimulansbidraget är inte i paritet med den ökade ambitionsnivån. Göteborgs Stad 
hänvisar till finansieringsprincipen i frågan. 

Kap.15.8.2. Göteborgs Stad kan konstatera att skatteväxling är en administrativ-, tid- och 
resurskrävande process. Planeringstiden med förberedelser, år 2023-2025, behöver 
inkludera kartläggning av kommunens nuvarande uppdrag inom missbruk och vilka 
ansvarsområden/insatser som byter huvudman. 

En viktig del för att kunna göra kostnadsberäkningar är att utredningen förtydligar vad 
som ingår i socialtjänstens förebyggande uppdrag samt vad det nya gränssnittet mellan 
aktivt sörja för att enskilda kommer från ett missbruk och erbjuda vård som han eller hon 
behöver innebär för socialtjänstens uppdrag.  

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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