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Samarbetsavtal gällande öppenvårdsverksamhet
inom området barn och unga
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att
teckna samarbetsavtal med stadsdelsnämnderna Enskede-ÅrstaVantör och Södermalm, gällande öppenvårdsverksamheten MSTSYD, i enlighet med bifogat avtal.
Sammanfattning
Östermalms stadsdelsnämnd har från och med 1 januari 2021
erbjudits att, tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-ÅrstaVantör och Södermalm, ingå samarbete kring
öppenvårdsverksamheten MST-SYD. Verksamheten erbjuder
familjebaserade insatser utifrån multisystemisk terapi (MST).
Förvaltningen är positiv till möjligheten att ingå i MST-SYD. Ett
samarbete skulle innebära en breddning av den egna öppenvården
och därmed gynna en växande målgrupp. Förvaltningen föreslår att
nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna samarbetsavtal i
enlighet med bifogat avtal.
Bakgrund
MST-SYD är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder
familjebaserade insatser utifrån multisystemisk terapi (MST). MSTSYD erbjuder strukturerade öppenvårdsinsatser för familjer med
barn i åldern 10- 17 år. Målgruppen är ungdomar som har
omfattande problem i skolan eller är självdestruktiva, aggressiva
eller missbrukar samt ungdomar som begår brott med risk för
ytterligare kriminalitet.
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Från och med 1 januari 2021 har Östermalms stadsdelsnämnd
erbjudits att ingå i verksamheten i samarbete med
stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Östermalms stadsdelsförvaltning.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2020/846
Sida 2 (3)

Ärendet
Mot bakgrund av en planerad omstrukturering har Östermalms
stadsdelsnämnd erbjudits att, i samarbete med stadsdelsnämnderna
Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm, ingå i MST-SYD.
Enligt avtalsförslaget kommer ägarfördelningen i MST-SYD från
och med 1 januari 2021 vara följande:
•
•
•

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd

70%,
20%
10%

Ett delägarskap, omfattande 10 %, beräknas innebära en årlig
kostnad om 480 000 kr och uppskattas ge tillgång till fem insatser.
Personal inom samtliga förvaltningar kommer att erbjudas
möjlighet att delta i MST-SYDs utbildningar.
Synpunkter och förslag
Förvaltningens familjeenhet har under flera år köpt insatser från
MST-SYD till familjer inom målgruppen. Den sammantagna
erfarenheten av insatserna är goda. Under senare år har
familjeenheten noterat att målgruppen vuxit, vilket sannolikt kan
förklaras av att antalet invånare i stadsdelen ökar.
Att ingå i MST-SYD beräknas för 2021 innebära en kostnad på
480 000 kr och ge tillgång till fem insatser. Kostnaden uppskattas
rymmas inom förvaltningens befintliga vårdkostnadsbudget. Som
jämförelse kan noteras att kostnaden för köp av en enskild insats
uppgår till ca 150 000 kr.
Det är förvaltningens mening att ett delägarskap i MST-SYD bidrar
till att bredda och utveckla den egna öppenvården så att den bättre
motsvarar invånarnas behov. Det kan, i förlängningen, innebära att
omfattande institutionsvård av unga kan undvikas. I ekonomiska
termer är kostnaderna för institutionsvård generellt högre än
kostnaderna för öppenvårdsinsatser.
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Förvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna erbjuda personal
kompetensutveckling i MST-SYDs regi.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt
stadsdelsdirektören att teckna samarbetsavtal i MST-SYD utifrån
bifogat avtal.
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