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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

  

  
 
Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 28 april 2022 kl 10.00 – 16.10 med 

ajournering 11.30 – 11.35, 12.15 – 13.30 och 14.35 – 14.55. 
Beslutande Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), Ordförande 
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
May Andersson (S) 
Christine Sprinzl (MP) 
Maria Norberg (C) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
Agneta Jonsson (S) 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 
Max Stålnacke (S) tjänstgörande för Ingrid Mähler (S) 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Johan Wester (C) 
 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef kl. 10.00 – 16.05 
Linda Ångman, nämndsekreterare 
Annika Öman, nämndsekreterare 
Raymond Rinnan, förtroendevald 
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska kl. 10.00 – 11.05 
Susanne Sundström, controller kl. 10.00 – 11.30 
Marion Wiberg, controller kl. 10.00 – 11.30 
Maritha Nordin, verksamhetschef kl. 10.00 – 11.30 
Helene Brändström, enhetschef kl. 11.35 – 12.15 
Mattias Melander, fältarbetare kl. 11.35 – 12.15 
Erika Sjökvist, fältarbetare kl. 11.35 – 12.15 
Solbritt Höglund, enhetschef kl. 13.30 – 13.35 
 

Justerare 
Margareta Tjärnlund (M) 
 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2022-04-28 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Omedelbart justerad § 36 

 Linda Ångman  

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy (S)   

 Justerare 
  

 Margareta Tjärnlund (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-29 Datum då anslaget tas ned 2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Linda Ångman, sekreterare  
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§ 36 Dnr 2021-000237 1.1.6.4 

Remissvar - Samsjuklighetsutredningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt 
att paragrafen justeras omedelbart.                                   

Bakgrund 
Bifogad bilaga är förslag till yttrande för socialnämnden över remis på den 
statliga utredningen ”Från delar till helhet – en reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93)”. 
Samsjuklighetsutredningen är ett regeringsuppdrag var syfte dels varit att 
föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av 
missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd, dels att lämna förslag på hur ansvaret kan samlas hos en huvudman.  
Utredningen har tagit fram tio bärande förslag som ska vara ett led i att skapa 
förutsättningar för hur dessa samordnade insatser för angiven målgrupp ska 
kunna möjliggöras. Förslagen i utredningen bygger på de målbilder som 
framtagits i dialog med brukare och anhöriga. 
I Västernorrland har Sundsvalls kommun och Härnösands kommun 
tillsammans med Region Västernorrland valts ut som remissinstanser. 
Övriga kommuner har också de möjlighet att skicka in sina synpunkter.  
Arbetet med att lämna synpunkter på utredningen har genomförts i en 
arbetsgrupp bestående av fem enhetschefer verksamma inom socialtjänstens 
kommunala missbruk och beroendeområde. Även socialsekreterar- och 
behandlarnätverk i länet vars verksamhetsområde är missbruk och beroende 
samt samverkanspartner inom specialistpsykiatrin har givits möjlighet att ta 
del av underlaget och kommentera. Länets personliga ombud har också 
inkommit med kommentarer som gäller punkterna kopplade till ”Utveckling 
för att stärka inflytande och minska stigmatisering” 
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Socialt perspektiv 
Om utredningens förslag genomförs förväntas kommuners och regioners 
samordning öka avseende stöd och behandling till personer med 
samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk 
diagnos eller närliggande tillstånd, oavsett ålder.  
Utredningen föreslår även att bl.a. all behandling av skadligt bruk och 
beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård.  
Utredningen föreslår vidare att uppsökande och andra förebyggande insatser, 
social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till 
ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara ett 
fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten.  
Utredningen anger vad gäller barn och unga att socialtjänsten har en fortsatt 
viktig roll att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden, vilket 
inkluderar förhållanden relaterade till skadligt bruk och beroende både hos 
barn och föräldrar.  
Utredningen bedömer att arbetet med att uppmärksamma och vidta åtgärder 
för barn i familjer där det förekommer skadligt bruk och beroende behöver 
fortsätta stärkas. Utredningen anger vidare att kommunerna behöver 
tillsammans med regionerna ta fram gemensamma strukturer för 
omhändertagande av skadligt bruk och beroende hos barn och unga, och fler 
kommuner behöver samarbeta med regionerna i integrerade verksamheter för 
barn och unga. 
Ekologiskt perspektiv 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan i ett ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Utredningen föreslår att regionen och kommunerna i länet ska som 
huvudregel gemensamt stå för 50 procent vardera av kostnaden för 
verksamheten i länet, om inte regionen och kommunerna kommer överens 
om några annat. I bifogat yttrande ifrågasätts om det är rimligt att 
kommunerna skall stå för 50 % av behandlingskostnader, när det är regionen 
som tar beslut om att behandling ska ske på ex HVB-hem.  
Utredningens förslag innebär ett flertal ändringar i olika lagstiftningar, och 
överföring av visst ansvar för målgruppen från kommunerna till regionerna.          

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-04-20. 
Remissvar - Samsjuklighetsutredning - Härnösands kommun 2022-04-20. 
Avsnitt i utredningen som arbetsgruppen inte lämnat synpunkter på. 
S2021-07629-Remissmissiv SOU-2021-93 2021-12-13.                    
______                                           
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