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Reaktion på Socialstyrelsens bedömning av
kommunerna och landstingens uppfyllande av
grundkraven och prestationsmålen inom området
psykisk ohälsa 2012
Vi har med stor förvåning och bestörtning mottagit beskedet att Norrbotten
inte fått ta del av medel för 2012. Anledningen till detta är att Norrbottens
läns landsting och länets kommuner ej bedöms uppfylla Grundkrav 1a överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vi ifrågasätter Socialstyrelsens bedömning och menar att den inte är korrekt
utifrån följande punkter:


I Norrbotten finns en överenskommelse mellan landstinget och länets kommuner om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen har antagits av Landstingsstyrelsen
den 31 maj 2011 och av länets kommuner i olika takt under 2011
och 2012.



Överenskommelsen följer helt de anvisningar som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 1/2010 ”Överenskommelse om samarbete”, och som även Sveriges Kommuner och Landsting angett i dokumentet ”Anvisningar och stödtexter för grundkrav till de prestationsbaserade ersättningarna 2012”.



I Resultatet av Socialstyrelsens bedömning står att ”…..Norrbotten
hänvisar till ett dokument som de anger är en överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna. Den överenskommelsen reglerar dock endast ansvarsfördelningen för hjälpmedel och
boende”. Detta är direkt felaktigt då samtliga de i meddelandebladet
ingående områdena ingår i länets överenskommelse.



I Socialstyrelsens Tjänsteanteckning 2012-11-23, som delgavs oss
den 24 november, noteras att Norrbotten inte uppfyller Grundkrav
1a och att detta är en preliminär bedömning och inte myndighetens
slutgiltiga ställningstagande. Kontakt togs omgående med SKL som
i likhet med oss inte förstod vad som saknades för att Norrbotten
skulle uppfylla detta grundkrav. Ingen ytterligare kontakt har därefter tagits med oss i frågan.



I Resultatet av Socialstyrelsens bedömning av överenskommelsen
för Norrbotten uttrycks också att den inte i tillräckligt hög utsträckning reglerar landstingets respektive kommunernas ansvar för den
angivna målgruppen och att Socialstyrelsen därför bedömer överenskommelsen som alltför svag.
I den för Socialdepartementet och SKL gemensamma skrivelsen
”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013” uttrycks att: ”Grundkravet för 2012 var att länen skulle ha en överenskommelse om samarbete mellan kommuner och landsting. Regeringen och SKL är överens om att grundkravet 2013 ska utvecklas så
att det även ställs krav på vad samverkansöverenskommelsen ska innehålla”. Att då hävda att överenskommelsens innehåll är allt för
svagt rimmar illa med den ovan formulerade kravnivån. Det framkommer inte heller i anvisningarna för 2012 att implementering av
överenskommelsen ska vara genomförd för att uppfylla Grundkrav
1a.

Vi förutsätter att beslutet att Norrbotten inte bedömts uppfylla kraven för att
få ta del av dessa prestationsmedel bygger på ett missförstånd som lett till en
felaktig bedömning. Vi utgår därför från att beslutet omprövas och att Norrbotten, i likhet med övriga län, får ta del av de statliga medlen för 2012 inom
detta område.
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