Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2019/1033)

Inrättande av tryggt mottagande inom socialpsykiatrin
Motion av Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Alexandra Mattson Åkerström (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige.
I motionen framförs att det i Stockholmsregionen vårdas ett stort antal personer dagligen inom psykiatrins heldygnsvård, varav en del behöver stöd från socialtjänsten vid utskrivning. Kommunerna har sedan länge ett uppdrag att samverka med psykiatrins heldygns- och öppenvård vid utskrivning från sjukhus
för att tillgodose den enskildes rätt till insatser efter tiden på sjukhus som i
många fall varit svår. Motionären anser att många ändå upplever svårigheter
vid hemgång och det är inte ovanligt med återinskrivningar inom psykiatrins
heldygnsvård, i vissa fall till följd av att den enskilde inte har tillräckligt med
insatser på hemmaplan.
I Stockholm har metoden tryggt mottagande prövats inom äldreomsorgen
med goda resultat. Metoden innebär att ett särskilt team stöttar brukaren intensivt efter sjukhusvistelse för att sedan trappa ner stödet i takt med att den enskilde blir bättre och kan övergå till exempelvis ordinarie hemtjänst. Inom socialpsykiatrin skulle detta kunna innebära förstärkt boendestöd efter utskrivning från psykiatrins slutenvård med särskilda team.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
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-

Stockholms stad genomför en pilot med tryggt mottagande inom socialpsykiatrin i tre utvalda stadsdelar.
Piloten ska utvärderas och utifrån de lärdomar som framkommer genomförs därefter tryggt mottagande inom socialpsykiatrin som ett
permanent arbetssätt.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Bromma
stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Kungsholmens
stadsdelsnämnd, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Funktionsrätt Stockholms stad (tidigare HSO Stockholms stad) och NSPH Stockholms
län. NSPH Stockholms län har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att personer som skrivs ut
från sluten hälso- och sjukvård får adekvat stöd utifrån individuella behov.
Socialnämnden delar uppfattningen att arbetssätten inom bland annat socialpsykiatrin behöver förstärkas för att möta upp intentionerna med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Bromma stadsdelsnämnd menar att formen för hur mottagandet ska ske
skulle behöva utredas vidare.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är positiv till grunderna i förslaget.
Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att vid ett eventuellt beslut om pilotstudie är det angeläget att klienternas upplevelser av arbetsmetoden nogsamt
fångas upp och utvärderas samt att synpunkter från de enskildas behandlingskontakter inom den psykiatriska öppen- och slutenvården bör ingå i studien.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor anser att kommunens socialpsykiatri behöver utvecklas och att samverkan med psykiatrin kan och bör
förbättras och fördjupas.
Funktionsrätt Stockholms stad anser att staden kanske bör göra en större utredning och ta exempel från andra kommuner.
Mina synpunkter
Personer med allvarlig psykisk ohälsa är en grupp som ofta är i behov av en
nära samverkan över huvudmanna- och professionsgränser såväl för att få akut
hjälp som för att få långsiktigt stöd till ett bättre liv. Det gäller inte minst den
betydande andel som samtidigt befinner sig i missbruk.
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Här återstår ännu ett arbete att göra, inte minst mot bakgrund av de skärpta
förväntningarna från lagstiftarens sida på en effektiv samverkan mellan kommuner och regioner. Därför har socialnämnden under förra året bedrivit ett pilotprojekt tillsammans med vissa stadsdelsnämnder, där en placeringssamordnare vid socialförvaltningen gett förstärkt stöd vid utskrivning från psykiatrisk
heldygnsvård för personer med komplexa eller omfattande behov.
Funktionen placeringssamordnare har efter årsskiftet övergått i ordinarie
verksamhet vid socialförvaltningen, och en referensgrupp fortsätter att fortlöpande följa vilka behov som finns för personer som omfattas av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).
Det finns även ett budgetuppdrag att arbeta tillsammans med regionen för
att åstadkomma en märkbar förbättring i samarbetet mellan socialtjänst och
sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten alltid tar initiativ till och samverkar
till att samordnade individuella planer (SIP) upprättas.
För tyvärr är det så, som motionären också tar upp, att SIP ännu inte används i tillräckligt hög utsträckning för målgruppen. Framsteg har dock skett
genom de särskilda SIP-samordnare som har finansierats genom Uppdrag psykisk hälsa. Jag anser att det är en prioriterad fråga för stadsdelsnämnderna att i
enlighet med budgetuppdrag hålla i och fortsätta öka användningen av SIPplanering även efter att dessa medel upphört.
Motionären föreslår att en pilot med trygg hemgång inom socialpsykiatrin
ska genomföras i tre stadsdelar, där ett särskilt team ger förstärkt boendestöd
under tiden efter hemgång. Jag delar motionärens intention att vilja uppnå en
närmare samverkan och ett förstärkt stöd kring personer med psykisk ohälsa i
samband med och efter hemgång.
Som nämnts ovan har staden förstärkt arbetet kring personer som blir aktuella inom LUS och vi fortsätter följa de ytterligare behov som finns. Parallellt
med det är det viktigt att vi fortsätter sprida de arbetssätt vi har idag och utveckla vår samverkan med regionen. Det gäller inte bara samverkan och SIPplanering kring det akuta skedet vid utskrivning utan också att vi fortsätter
skapa boendelösningar som gör det möjligt för personer som kommer ut från
slutenvård att få ett långsiktigt boende med tillräckligt stöd.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om inrättande av tryggt mottagande inom socialpsykiatrin
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motionen bifalles
2. Därutöver anförs följande
Vi yrkar att motionen bifalles och ser glädjande på det starka stöd som finns från stadens olika förvaltningar och nämnder, när det gäller att ta tag i det viktiga arbetet med
att få till metodutveckling inom stadens socialpsykiatri som bättre svarar upp mot behoven hos målgruppen inte minst med tanke på den nya betalningsansvarslagen som
nu trätt i kraft. Då det i staden finns ett grundmurat stöd för motionen hoppas vi att den
genom budgetsatsningar kan komma att genomföras, i första ledet som en pilot. Genomförandet av tryggt mottagande inom äldreomsorgen har varit lyckosamt och
Stockholm kunde nu gå före genom att testa en liknande metod inom socialpsykiatrin
där återinskrivningar på sjukhus är vanligt och risken för suicid förhöjd efter utskrivning från heldygnsvård. Att testa införandet av särskilda boendestödsteam skulle också
kunna vara en kompetenshöjande insats för personal inom stadens socialpsykiatri som
får möjlighet att utveckla en modell anpassad efter brukarnas behov.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 17 juni 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jan Jönsson
Mats Larsson

Reservation anfördes av Jan Valeskog, Kadir Kasirga och Karin Gustafsson
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning
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till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Alexandra Mattson Åkerström (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige.
I motionen framförs att det i Stockholmsregionen vårdas ett stort antal personer dagligen inom psykiatrins heldygnsvård, varav en del behöver stöd från socialtjänsten vid utskrivning Kommunerna har sedan länge ett uppdrag att samverka med psykiatrins heldygns- och öppenvård vid utskrivning från sjukhus
för att tillgodose den enskildes rätt till insatser efter tiden på sjukhus som i
många fall varit svår. Motionären anser att många ändå upplever svårigheter
vid hemgång och det är inte ovanligt med återinskrivningar inom psykiatrins
heldygnsvård, i vissa fall till följd av att den enskilde inte har tillräckligt med
insatser på hemmaplan.
I Stockholm har metoden tryggt mottagande prövats inom äldreomsorgen
med goda resultat. Metoden innebär att ett särskilt team stöttar brukaren intensivt efter sjukhusvistelse för att sedan trappa ner stödet i takt med att den enskilde blir bättre och kan övergå till exempelvis ordinarie hemtjänst. Inom socialpsykiatrin skulle detta kunna innebära förstärkt boendestöd efter utskrivning från psykiatrins slutenvård med särskilda team.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
- Stockholms stad genomför en pilot med tryggt mottagande inom socialpsykiatrin i tre utvalda stadsdelar.
- Piloten ska utvärderas och utifrån de lärdomar som framkommer genomförs därefter tryggt mottagande inom socialpsykiatrin som ett permanent arbetssätt.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Bromma
stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Kungsholmens
stadsdelsnämnd, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Funktionsrätt Stockholms stad (tidigare HSO Stockholms stad) och NSPH Stockholms
län. NSPH Stockholms län har inte inkommit med svar.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Kommunerna och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som träder i kraft 1 januari
2020. Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. Överenskommelsen beskriver parternas gemensamma
åtaganden samt respektive parts enskilda åtaganden för att garantera en trygg och säker hemgång för den enskilda individen. Den ersätter den tillfälliga överenskommelse
som har gällt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018.
Stadsledningskontoret anser att det är angeläget att personer som skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård får adekvat stöd utifrån individuella behov. För att möta upp
intentionerna med den nya lagen har stadsdelsnämnderna sedan 2019 haft ett uppdrag
att erbjuda intensiva insatser i form av vård, stöd och funktionshöjande insatser vid utskrivning från slutenvården. Under 2020 fortsätter uppdraget att stärka stadens förmåga att ta emot denna målgrupp. Staden har även startat pilotprojektet Förstärkt stöd
vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård för personer med komplexa och eller
omfattande behov. Projektet gäller primärt målgruppen hemlösa personer med missbruk och eller psykisk ohälsa som är inskrivna inom heldygnsvård. En placeringssamordnare koordinerar placeringar och insatser för hemlösa personer med missbruk och
eller psykisk ohälsa i samverkan med stadsdelsförvaltningarna.
Det ställs höga krav på samverkan och samordning av insatser mellan kommun och
region för att möta utmaningarna inom området psykisk hälsa. Samordnad individuell
plan (SIP) finns sedan 2010 både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
När en enskild person, exempelvis ett barn, behöver insatser från både kommunen och
landstinget, ska en SIP upprättas för att barnet och familjen ska få tillgång till adekvat
stöd. Stockholms stad arbetar kontinuerligt med att implementera SIP inom såväl myndighetsutövningen för barn, unga och vuxna. SIP-samordnarsatsningen, med finansiering med medel från Uppdrag psykisk hälsa, syftar till att fler barn och unga får en SIP
upprättad liksom till att samverkan inom BUS, barn i behov av särskilt stöd, förstärks
och förbättras.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motion om tryggt mottagande inom socialpsykiatrin av Alexandra
Åkerström Mattsson (V) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 november 2019 följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss om inrättande av ett tryggt mottagande inom socialpsykiatrin, motion
från (V).
Reservation anfördes av Alexandra Mattsson Åkerström och Jackie Nylander
(båda V) samt Karin Gustafsson, Lotten Hammar och Arvid Vikman (alla S),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi), som instämde i Vänsterpartiets och Socialdemokraternas reservation.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar uppfattningen om att det är angeläget att personer som skrivs ut
från sluten hälso- och sjukvård får adekvat stöd utifrån individuella behov samt att arbetssätten inom bland annat socialpsykiatrin behöver förstärkas för att möta upp intentionerna med den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
De enheter inom stadens socialtjänst som berörs av den nya lagstiftningen är socialpsykiatri, vuxen/missbruk och funktionsnedsättning. Dessa tre verksamhetsområden
tillhandahåller insatser till vuxna individer som kan behöva förstärkt stöd efter utskrivning från slutenvård. Lagstiftningen berör även barn- och ungdomsenheterna
som samverkar med barn- och ungdomspsykiatrin.
För att kunna möta upp intentionerna av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har socialförvaltningen startat ett pilotprojekt: Förstärkt stöd vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård för personer med
komplexa och eller omfattande behov. Projektet gäller primärt målgruppen hemlösa
personer med missbruk och eller psykisk ohälsa som är inskrivna inom heldygnsvård.
Individen ska vara i behov av boende, förstärkt stöd och behov av stöd efter utskrivning.
Det förstärkta stödet innefattar bland annat en placeringssamordnare som ansvarar
för att koordinera placeringar för hemlösa personer med missbruk och eller psykisk
ohälsa inskrivna inom slutenvården. Detta sker genom samverkan med beställare i
stadsdelarna och Enheten för hemlösa. Placeringarna sker inom stadens boenden och
stödet är individanpassat för att möta den enskildes behov.
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Placeringssamordnarens uppgift är, efter uppdrag från handläggare på stadsdelsförvaltningen att hitta en placering för de klienter som inte har ett boende/eller en fungerande boendesituation att skrivas ut till. Placeringen sker inom Boende- och behandlingsenhetens befintliga boenden.

Bromma stadsdelsnämnd
Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2020
följande.
1. Bromma stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Omedelbar justering.
Reservation anfördes av Lillemor Samuelsson (V), bilaga 1.
Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2020
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till intentionerna i förslaget då det bidrar till en likställighet
för socialtjänstens målgrupper och stärker samarbetet med Regionen för utsatta målgrupper vid en utsatt period, när man skrivs ut från slutenvård.
Äldreomsorgen i Bromma har arbetat med tryggt mottagande och erfarit att det är
viktigt att teamet för tryggt mottagande har adekvat utbildning. En kartläggning kan
behöva göras för att se hur behoven ser ut inom socialpsykiatrin och om det utifrån
den är motiverat att tillsätta en ny funktion.
Formen för hur mottagandet ska ske behöver utredas vidare och lärdomar kan tas
från äldreomsorgens erfarenheter. Förvaltningen vill framhålla att det behöver ses
över resurser för de stadsdelar som ska ingå i pilotprojektet då det behövs ekonomiska
resurser för att kunna erbjuda utökat stöd, speciellt som det är en ny funktion som ska
tillsättas. Ställning behöver också tas till om man kan utveckla redan befintliga funktioner för att säkerställa behovet av en trygg hemgång efter utskrivning från slutenvård.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde
den 6 februari 2020 följande.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S),
bilaga 1.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
14 januari 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till grunderna i förslaget då det finns ett stort behov av att utveckla denna typ av verksamhet utifrån målgruppens utsatthet i utskrivningssituationen och utifrån ett ekonomiskt perspektiv för att minska risken för att socialtjänsten
får bära kostnader för inneliggande patienter som inte kan skivas ut. Förvaltningen vill
framhålla att det finns behov av att staden avsätter särskilda projektmedel till de förvaltningar som driver pilotprojekt inom detta område.

Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 13 februari 2020 följande.
Förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som remissvar till kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Johanna Karlsson m.fl. (S) och Monica Muro de
Santa Cruz m.fl. (V), bilaga 1.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 januari
2020 har i huvudsak följande lydelse.
I motionen föreslås att Tryggt mottagande testas och sedan införs inom socialpsykiatrin. Tryggt mottagande för socialpsykiatrin skulle, enligt motionären, kunna innebära
ett förstärkt boendestöd med särskilda team som sätts in efter utskrivning från den psykiatriska slutenvården. Teamet skulle sedan upparbeta en fungerande samverkan med
slutenvården och öppenvården. Utskrivningar från den slutna psykiatriska vården kan
ge upphov till komplexa samordningssituationer. För att på bästa sätt tillgodose individens behov måste hänsyn tas till flera olika perspektiv och stödet anpassas utifrån hur
situationen ser ut i det enskilda fallet. Både när det gäller de sjukvårdande behandlingsinsatserna och de kommunala stödinsatserna.
Regionen och Kungsholmens stadsdelsförvaltning har samverkat kring utskrivningsklara patienter sedan psykiatrireformen 1995. Idag finns väl inarbetade rutiner
och arbetssätt för samverkan kring personer som skrivs ut från den psykiatriska slutenvården. En utskrivning föregås alltid av en vårdplanering om personen bedöms vara i
behov av kommunala stödinsatser efter utskrivning. På vårdplaneringen deltar alltid
slutenvården, öppenvården, kommunen och den enskilde med eller utan företrädare.
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Ibland deltar även den enskildes boendestödjare. En samordnad individuell plan (SIP)
upprättas under vårdplaneringen alternativt på öppenvårdsmottagningen i anslutning
till utskrivningen. Regionens interna ersättningssystem kräver att en samordnad individuell plan upprättas. Psykiatriska patienter i behov av fortsatt vård och omsorg får en
fast öppenvårdsvårdkontakt utsedd före utskrivningen, om de inte redan har en sådan.
Personer i osäkra boendeförhållanden eller hemlöshet erbjuds alltid ett boende före utskrivning. Personer i eget boende erbjuds utökat boendestöd vid behov under en period
efter utskrivningen. Det är viktigt att alla delar av vårdkedjan fungerar i en utskrivningsprocess. Sociala stödinsatser måste kombineras med en fungerande psykiatrisk
öppenvård om en person ska kunna återgå till en fungerande vardag efter en inläggningsperiod inom slutenvården.
När det gäller sjukvårdens behandlingsinsatser och kommunala stödinsatser för
personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning bygger arbetet i hög grad på en
fungerande arbetsallians där det finns en relation mellan boendestödjaren eller behandlaren och den enskilde. Den mest frekventa kommunala stödinsatsen är boendestöd.
Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen ges oftast under många år och bygger på att en fungerande relation etablerats mellan boendestödjaren och klienten. Det är därför en stor fördel om det endast är en eller
två personer som utför stödinsatsen.
För Kungsholmens del innehåller målgruppen få individer, ofta med komplexa problembilder. Vid ett eventuellt beslut om en pilotstudie med tryggt mottagande team för
målgruppen anser förvaltningen det vara angeläget att klienternas upplevelser av arbetsmetoden nogsamt fångas upp och utvärderas samt att synpunkter från de enskildas
behandlingskontakter inom den psykiatriska öppen- och slutenvården bör ingå i studien. Det är också viktigt att analysera hur arbetsmetoden påverkar mottagandet av
stödinsatserna samt i vilken omfattning de enskilda personerna avbokar stödinsatser
jämfört med i dag.
Förvaltningens föreslår att föreliggande tjänsteutlåtande lämnas som remissvar till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågors remissvar inkom den
13 februari 2020 och har i huvudsak följande lydelse.
Socialpsykiatrin är en form av stöd och service inom kommunen. Den vänder sig till
en mycket utsatt grupp, d.v.s. personer med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa.
Många vistas återkommande inom slutenvården och har svaga personliga nätverk.
P.g.a. hälsotillstånd och social situation, är utskrivningsprocessen och stödet därefter
av stor vikt för den enskilde. Om det brister på denna punkt är risken stor för återfall
och återinläggning eller, som motionären skriver, i vissa fall suicid.
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Rådet instämmer i motionärens mening att en förstärkt samverkan mellan regionens psykiatri och stadens socialpsykiatri är eftersträvansvärt. SIP är ett viktigt redskap i detta sammanhang. Staden har även ett projekt med Peer Support, vilket innebär
att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbetar inom staden för bland annat
denna målgrupp.
Rådet anser sålunda att kommunens socialpsykiatri behöver utvecklas och att samverkan med psykiatrin kan och bör förbättras och fördjupas. Huruvida detta skall ske i
form av ett pilotprojekt, lämnar rådet utan eget ställningstagande.

Funktionsrätt Stockholms stad
Funktionsrätt Stockholms stads remissvar inkom den 18 februari 2020 och
har i huvudsak följande lydelse.
Funktionsrätt Stockholms stad har med intresse läst förslagen i motionen som berör
tryggt mottagande av personer som vårdats av psykiatrin och som behöver hjälp av socialtjänst vid utskrivning.
Vi håller med om intentionerna i motionen och anser att det är viktigt att ett tryggt
mottagande utvecklas inom staden.
Dock kan vi inte riktigt uttala oss om de exakta förslagen om att göra en pilot i tre
stadsdelar är den bästa vägen framåt i denna fråga.
Kanske bör staden även göra en större utredning och ta exempel från andra kommuner för att hitta det bästa arbetssättet framöver.
Det är avgörande för de personer som det trygga mottagandet avser att staden har
ett bra arbete som säkerställer att staden underlättar hemgången.
De personer som berörs av motionen lever i extrem utsatthet. Många lider av allvarlig och långvarig psykisk ohälsa, svåra sociala och ekonomiska omständigheter
samt ofta i ensamhet och isolering. Detta är en grupp av personer med osynliga funktionsnedsättningar som ofta glöms bort när olika insatser görs.
Vi tycker det är avgörande att resurserna bör ökas till socialpsykiatrin i hela staden
samt att samverkan med vårdgivare och utförare av olika insatser inom stöd och service bör utvecklas.
I korthet:
Vi ser positivt på intentionerna i motionen.
En större utredning bör eventuellt göras för att få ett helhetsgrepp i frågan.
Goda exempel från andra kommuner bör tas in i det fortsatta arbetet.
Ökade resurser behövs till socialpsykiatrin i hela staden.
Samverkan med vårdgivare och utförare av olika insatser inom stöd och
service bör utvecklas.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Reservation anfördes av Alexandra Mattsson Åkerström och Jackie Nylander
(båda V) samt Karin Gustafsson, Lotten Hammar och Arvid Vikman (alla S)
enligt följande.
1. Att
2. Att

bifalla motionen
därutöver anföra

Förvaltningens svar behandlar inte motionen, som föreslår att metoden Tryggt mottagande som idag praktiseras i stadens hemtjänst också ska testas inom socialpsykiatri.
Pilotprojektet som socialförvaltningen bedriver och som beskrivs i ärendet rör hemlösa
personer och handlar om placeringssamordnare och att tillförsäkra de som skrivs ut
från heldygnsvård en boendeplats. Det motionen behandlar är patienter från den psykiatriska vården som har behov av förstärkt stöd i sitt hem efter utskrivning. Det hade
därför varit intressant att höra förvaltningens bedömning kring denna motion.
Vi anser att arbetssättet Tryggt mottagande som använts med framgång inom äldreomsorgen och som nu sprids över staden skulle vara värt att testa som en pilot även
inom socialpsykiatrin i tre utvalda stadsdelar. Det skulle innebära förstärkt boendestöd
i anslutning till utskrivning från heldygnsvård och projektet kunde sedan utvärderas.
Detta för att förhindra att personer som skrivs ut från den psykiatriska heldygnsvården
återinskrivs nära inpå en vårdperiod utifrån bristande stöd i hemmet, förhindra suicid
och verka stabiliserande. En sådan pilot ligger också rätt i tid med tanke på den nya
betalningsansvarslagen där kommunen kommer ha betydligt kortare tid på sig än idag
att bereda för insatser efter utskrivning från psykiatrisk vård. Utifrån ovan nämnda anser vi att motionen ska bifallas.

Bromma stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Lillemor Samuelsson (V) enligt följande.
Bromma stadsdelsnämnd tillstyrker motionen om inrättande av tryggt mottagande
inom socialpsykiatrin
samt anför följande
Motionen handlar om att staden ska arbeta med att patienter från den psykiatriska vården som har behov av förstärkt stöd i sitt hem efter utskrivning ska få det. Det är glädjande att läsa att förvaltningen håller med om motionens intention. Vi håller med för-
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valtningen att det inför ett inför att starta upp arbetet med tryggt mottagande inom social psykiatrin skulle vara bra med en kartläggning av behov och genomförande för
den föreslagna målgruppen utifrån lärdomar från äldreomsorgen.
Vi anser att arbetssättet Tryggt mottagande som använts med framgång inom äldreomsorgen och som nu sprids över staden skulle vara värt att testa som en pilot även
inom socialpsykiatrin i tre utvalda stadsdelar. Det skulle innebära förstärkt boendestöd
i anslutning till utskrivning från heldygnsvård och projektet kunde sedan utvärderas.
Detta för att förhindra att personer som skrivs ut från den psykiatriska heldygnsvården
återinskrivs nära inpå en vårdperiod utifrån bristande stöd i hemmet, förhindra suicid
och verka stabiliserande. En sådan pilot ligger också rätt i tid med tanke på den nya
betalningsansvarslagen där kommunen kommer ha betydligt kortare tid på sig än idag
att bereda för insatser efter utskrivning från psykiatrisk vård. Utifrån ovan nämnda anser vi att motionen ska bifallas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S)
enligt följande.
Stadsdelsnämnden beslutar
1. att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande,
2. att för sin del uttala att motionen bör bifallas,
3. att föreslå att stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö blir en av de tre
pilotstadsdelarna, samt att anföra följande:
Förslaget är bra och helt i linje med det trygga mottagande som framgångsrikt införts
när det gäller äldreomsorg. Inom vår stadsdelsnämnds område finns det många människor med psykisk ohälsa, därav många med samsjuklighet. Socialtjänsten har därför
stor erfarenhet av målgruppen och vår stadsdelsnämnd lämpar sig därför utmärkt för
att bli en av pilotstadsdelarna.

Kungsholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Johanna Karlsson m.fl. (S) och Monica Muro de
Santa Cruz (V) enligt följande.
1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
2. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver utöver anföra
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Motionen handlar om att staden ska arbeta med att patienter från den psykiatriska vården som har behov av förstärkt stöd i sitt hem efter utskrivning ska få det.
Vi anser att arbetssättet Tryggt mottagande som använts med framgång inom äldreomsorgen och som nu sprids över staden skulle vara värt att testa som en pilot även
inom socialpsykiatrin i tre utvalda stadsdelar. Det skulle innebära förstärkt boendestöd
i anslutning till utskrivning från heldygnsvård och projektet kunde sedan utvärderas.
Detta för att förhindra att personer som skrivs ut från den psykiatriska heldygnsvården
återinskrivs nära inpå en vårdperiod utifrån bristande stöd i hemmet, förhindra suicid
och verka stabiliserande. En sådan pilot ligger också rätt i tid med tanke på den nya
betalningsansvarslagen där kommunen kommer ha betydligt kortare tid på sig än idag
att bereda för insatser efter utskrivning från psykiatrisk vård. Utifrån ovan nämnda anser vi att motionen ska bifallas.
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