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För kännedom
Kommunförbundet Stockholms län

Landstingsstyrelsen

Samarbetet kommuner/landsting
Landstingets pensionärsråd har som uppgift att följa och bevaka pensionärernas intressen
bl.a. inom vård och omsorg. En fråga har under åren ofta diskuterats nämligen gränsdragningen av ansvar mellan landstinget och kommunerna. Man har talat om ni-vibarriärer och framhållit att patienter och personal kommit i kläm, ja till och med att kostnaderna ökat på grund av dubbelarbete.
En förbättring har skett genom att man för Stockholms stad år 2002 träffade samverkansavtal med ganska detaljerade ansvarslinjer. Det har godkänts av alla stadsdelsförvaltningar. Detta avtal följs nu upp fortlöpande av arbetsgrupper. Man fortsätter att arbeta fram detaljerade riktlinjer i olika frågor t.ex. för "färdigbehandlade".
För länets kommuner finns inte något sådant gemensamt avtal. Man har valt olika samarbetslösningar - på vissa håll även ekonomisk samverkan i form av rehabteam som i
Järfälla. Flera intressanta former av samarbete/samråd finns men på flera håll saknas
formaliserat samarbetsdokument.
Det oroande är att man nu i stället för att förstärka samverkan säger upp existerande
samverkansavtal - speciellt inom nordvästra området. Detta inte minst som man på regeringsnivå gärna ser försök med gemensamma nämnder.
Patienter/brukare och anhöriga skulle på ett enklare och tydligare sätt kunna följa arbetet
ute i verksamheten om man hade avtal eller överenskommelser som utgångspunkt. Men
det är då väsentligt att alla instanser känner till avtalen och dess innehåll – och att de efterlevs. En god samverkan borde leda till bättre ekonomiskt utnyttjande av personal och
resurser och ge nöjdare ”kunder”.
Rådet vill därför föreslå att landstinget och Kommunförbundet i Stockholms län i skrivelser uppmärksammar representanterna i de nya geografiska och medicinska beredningarna inom landstinget samt ledamöterna i de kommunala pensionärsråden på dessa samarbetsavtal och att man uppmanar till att använda dessa dokument som underlag när man
gör den lokala uppföljningen av verksamheten.
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