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Övertagande av hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har i en rekommendation den 12 juni
2014 (dnr KSL/13/0045-59) föreslagit att kommunerna i länet ska överta ansvaret
för hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service och daglig verksamhet
enligt LSS1. Denna hälso-och sjukvård har sedan kommunaliseringen av
omsorgerna 1994 utförts av landstinget genom den så kallade principöverenskommelsen.
I och med övertagandet får kommunerna bland annat ansvar för hälso- och
sjukvårdsinsatser (inklusive rehabilitering och habilitering) till och med
sjuksköterskenivå, förskrivning av läkemedel och vissa hjälpmedel.
Övertagandet föreslås ske från och med den 1 oktober 2015 och finansieras
genom skatteväxling.
Rekommendationen har skickats ut till länets samtliga kommuner. KSL överlåter
till kommunerna att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Beslut om
antagande av överenskommelsen är att likställas med undertecknande.
Protokollsutdrag ska vara KSL tillhanda senast den 31 december 2014.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar Kommunförbundet Stockholms läns (KSL)
rekommendation per den 12 juni 2014 (dnr KSL/13/0045-59) avseende
kommunalisering av hälso- och sjukvård inom boende och daglig
verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
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Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att förbereda för
övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret i bostad och daglig
verksamhet enligt LSS enligt plan.

Ärendet
I samband med kommunaliseringen av omsorgerna om personer med
funktionsnedsättning 1994 har landstinget genom den så kallade principöverenskommelsen utfört de hälso-och sjukvårdsinsatser som kommunerna
ansvarar för enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Överenskommelsen har
omfattat bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
I december 2013 påbörjades ett gemensamt projektarbete med representation
från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, KSL och kommunerna i länet. Uppdraget
innebar att presentera ett förslag på definition av vilka hälso-och
sjukvårdsinsatser som respektive huvudman ska ansvara för utifrån HSL.
Förslaget innebär att landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad
hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering.
Kommunens ansvar föreslås innefatta
 Hälso-och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som
sker i bostaden respektive daglig verksamhet
 Förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter
 Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbandsoch sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial, bashjälpmedel samt för
vissa definierade hyrhjälpmedel
 Ansvar för att legitimerad personal i verksamheten svarar för att
information ges till patientens läkare om aktuell status
 Uppmärksamma behov, initiera och delta i vårdplanering
Styrelsen för KSL beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2014 att
rekommendera länets kommuner att besluta
1. § 11 principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör.
2. Ansvaret för utförande av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet.
3. Denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016.
4. Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015.
5. Landstinget ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av
skatteväxlingens värde 2015 senast den 30 november 2015.
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Ekonomiska aspekter
Kommunens övertagande finansieras med skatteväxling, vilket innebär att
landstinget sänker skattsatsen med två öre och kommunerna höjer sina
skattesatser med motsvarande. Landstingets kostnader för detta beräknades
2013 uppgå till ca 84 miljoner kronor. Den föreslagna skatteväxlingen om två öre
motsvarar 94,6 miljoner kronor på årsbasis (2013).
Skatteväxlingen beräknas täcka Täbys kostnader för att utföra hemsjukvård i
bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS.

Överväganden
Om kommunen övertar utförandet av Hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet har kommunen större möjlighet att påverka den
verksamhet den ansvarar för. En kommunstyrd hälso- och sjukvårdsorganisation
skulle kunna förbättra tillgängligheten, kontinuiteten och samordningen av hälsooch sjukvården och omvårdnaden för personer med funktionsnedsättning.

Claes Lagergren
socialchef
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