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§ 308 Samverkan kring personer med
missbruk/beroende, överenskommelse
Sammanfattning

Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med
missbruk/beroende. Syftet med överenskommelsen är att uppnå
bästa möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet för den
enskilde som är i behov av huvudmännens insatser samt bidra till
att minska sjuklighet och dödlighet samt förebygga suicid för
målgrupperna. KSL:s styrelse beslutade 2016-06-16 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen
kring personer med missbruk/beroende.
Förslaget till överenskommelse har remitterats till grund- och
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
äldrenämnden och socialnämnden. Nämnderna ser positivt på en
gemensam överenskommelse som medför en ökad tydlighet kring
vilket ansvar och vilket uppdrag kommunen har och anser att
överenskommelsen är ett bra underlag för kommunen och den
lokala samverkansgruppen att arbeta utifrån.
Äldrenämnden ser positivt på att målgruppen över 65 år adresseras
i överenskommelsen. Förslaget kan leda till en bättre struktur och
rutiner gällande samverkan mellan huvudmännen, något som
gagnar den enskilde som har behov av insatser. Socialnämnden
lyfter i sitt remissvar fram samordning på regional nivå när det
gäller att ta fram rutiner och system för systematisk uppföljning.
Särskilt för att stärka det implementeringsarbete som kommunen
ansvarar för.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av förslaget till
överenskommelse samt de synpunkter som inkommit från grundoch förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
äldrenämnden och socialnämnden.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till
överenskommelse antas.
Underlag för beslut

- Rekommendation från KSL 2016-06-16
- Remissvar från Grund- och förskolenämnden 2016-10-05
- Remissvar från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201610-04
- Remissvar från Socialnämnden 2016-09-27
- Remissvar från Äldrenämnden 2016-09-28
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. KSL:s förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns
lands-ting och kommunerna i Stockholms län kring personer
med miss-bruk/beroende antas.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. KSL:s förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns
lands-ting och kommunerna i Stockholms län kring personer
med miss-bruk/beroende antas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: KSL, grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden
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