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§6

Svar på revisorernas granskning av samverkan kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar (HSN/1341/2019)

Sammanfattning
Regionens revisionskontor har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region 
Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Strömsunds kommun och Östersunds kommun 
granskat hur samverkan fungerar när det gäller personer med psykiskt funktionshinder.
Enligt Socialtjänstlagen har både kommuner och regioner ett ansvar när det gäller vård-och 
stödinsatser för personer med psykiskt funktionshinder. För att inte personer med psykiskt 
funktionshinder ska ”hamna mellan stolarna” har kommuner och regioner en skyldighet enligt 
lag att ingå en överenskommelse om hur samverkan ska utformas mer i detalj. Det är hur den 
samverkan fungerar som revisorerna har granskat.
Revisorerna har bett Hälso- och sjukvårdsnämnden om en redovisning av vilka åtgärder som 
har vidtagits eller planerar att vidtas med anledning av granskningsresultatet.
I svaret lyfts samverkansarenan Sociala vård och omsorgsgruppen SVOM fram som en viktig 
plats för både diskussioner och beslut om åtgärder utifrån revisorernas granskning. 
Visserligen är SVOM inte ett beslutande organ men när SVOM fattar rekommendationsbeslut 
brukar de åtta kommunerna och regionen ta hem frågan och i den egna organisationen besluta 
enligt rekommendationen.

Förslag till beslut
1. Utarbetat förslag till svar godkänns och överlämnas till revisorerna
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium uppmanas att i sitt uppdrag i SVOM arbeta för 
att det som beskrivs i svaret sker
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar till Regiondirektören att förmedla till aktuella 
verksamheter vikten av samverkan med kommunerna till nytta för gemensamma vårdtagare.
Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar följande ändring i punkt 2: "Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 
får i uppdrag att i SVOM arbeta för att det som beskrivs i svaret sker."
Elin Hoffner (V) yrkar följande ändring i punkt 3: "Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar till 
regiondirektören att ställa krav på aktuell verksamhet att samverka med kommunerna till nytta 
för gemensamma vårdtagare."
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Regiondirektörens förslag i punkt 1 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners ändringsyrkanden i punkt 2 och 3 och finner 
dem antagna.
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Beslut
1. Utarbetat förslag till svar godkänns och överlämnas till revisorerna
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium får i uppdrag att i SVOM arbeta för att det som 
beskrivs i svaret sker
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar till regiondirektören att ställa krav på aktuell 
verksamhet att samverka med kommunerna till nytta för gemensamma vårdtagare.

Beslutsunderlag
 Svar på revisorernas granskning av samverkan avseende personer med psykisk 

funktionsnedsättning
 Svar på revisorernas granskning om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning
 Revisionsrapport: Granskning av samverkan avseende  hälso-och sjukvård och sociala 

insatser för psykisk funktionshindrande
 Granskning av samverkan avseende  hälso-och sjukvård och sociala insatser för 

psykisk funktionshindrande
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