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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 18 september 2013
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 99

Motion angående samarbetsmodell mellan landstingets psykiatriska öppenvård och
socialtjänsten i Västerås
LTV 120999

Roy Cederbäck och Malin Gabrielsson (båda KD) föreslår i en motion att Landstinget
Västmanland med utgångspunkt från "Södertäljemodellen" utreder en samarbetsmodell mellan landstingets psykiatriska öppenvård och socialtjänsten i Västerås.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande,
LF § 124 b).
Landstingsstyrelsens yttrande
Den så kallade Södertäljemodellen startade i samband med psykiatrireformen 1995.
Huvudmännen samarbetar nu kring fem gemensamma rehabiliteringsverksamheter
varav tre i huvudsak vänder sig till personer med psykossjukdomar. Modellen har
nyligen utvärderats för att ge stöd inför fortsatt utveckling. Utvärderingen visar bland
annat att verksamheten är effektiv, att man spar tid och energi, att man har kunskap
om varandra och att man jobbar tvärprofessionellt. Svagheterna är exempelvis att
verksamheten är personberoende och att det finns otydligheter i var huvudansvaret
ligger.
Det finns i dag en överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland
och Västerås stad från 2012, motsvarande överenskommelse finns med övriga
kommuner i länet. Målgruppen avser personer över 18 år med psykisk sjukdom/
funktionsnedsättning. Överenskommelsen avser att uttrycka parternas gemensamma
mål och viljeinriktning, uppfylla lagstiftningens krav och medverka till att förtroendevalda och andra beslutsfattare kan skapa långsiktiga strukturer för samverkan, samarbete och ansvarsfördelning. Av överenskommelsen framgår även parternas ansvar.
Av överenskommelsen om samverkan framgår att det ska finnas en strategisk ledning
med samverkansgrupper på lokal nivå. Samverkansgruppen ska utifrån överenskommelsen upprätta handlingsplaner för samordning och samarbete. Handlingsplanen revideras fortlöpande.
Samverkansgruppen (Ledningsgrupp för samverkan) består av chefer inom vuxenpsykiatrin/rättspsykiatrin/primärvården och kommunen. Gruppen träffas 4-5 gånger/
år. De ärenden som ska behandlas på ledningsgruppen förbereds av en beredningsgrupp. Merparten av frågorna avser övergripande gemensam planering och samordning. Vidare formulerar ledningsgruppen uppdrag till partssammansatta arbetsgrupper, exempelvis vid behov av nya samverkansrutiner. Ledningsgruppen har även
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i uppdrag att utveckla samverkan med berörda brukar-/anhörig-/patientorganisationer.
Samverkan sker även på andra nivåer, till exempel mellan enheter inom den
kommunala "socialpsykiatrin" och enheter inom vuxenpsykiatrin samt "Kunskap till
praktik", utifrån de nationella riktlinjerna för missbruk och beroendevård. Missbruksmottagningen inom Västerås stad har sina lokaler jämte landstingets Beroendecentrum inom lasarettsområdet i syfte att underlätta samverkan. Merparten av all
samverkan sker på individnivå.
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO- psykisk ohälsa - plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. I handlingsplanen redogör
regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en grund för
arbete på området under denna period. Regeringen ser behov av att särskilt
prioritera två målgrupper, barn och unga samt personer med omfattande eller
komplicerad psykiatriskt problematik. Staten och SKL har mot bakgrund av detta
ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser inom området. Inom ramen
för överenskommelsen kommer staten att fördela prestationsersättningar till de
kommuner och landsting som uppfyllt ett antal prestationsmål. Ett aktivt arbete
pågår hos de båda huvudmännen kring detta. Arbetet kan utmynna i en revidering av
den länsövergripande överenskommelsen och de lokala handlingsplanerna i syfte att
uppfylla grundkraven för att erhålla prestationsersättningarna. Beträffande personer
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik har tre prestationsmål
formulerats varav två avser landstinget och en berör kommunen.
Mot denna bakgrund anser landstingsstyrelsen det motiverat att utreda möjligheterna till att ytterligare utveckla samverkan mellan Vuxenpsykiatri Västmanland
och Västerås stad i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Juha Rundgren (V) och Roy Cederbäck (KD).
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

bifalla motionen.
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Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2013-09-24

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Roy Cederbäck

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2013-09-24 intygas:
Benita Gren Karlsson

Rätt utdraget intygas 2014-09-04

(Lotta Rajahalme)
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