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Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2019 

 

Uppdragshandling för förstudie om möjligheten att utveckla 
samarbete i upphandling av Hem för vård och boende (HVB)  
 

I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2019 riktas medel för samverkan 

kring personer med samsjuklighet. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna rekvirerats 

av VästKom. Nyttjande av medlen har beretts av styrgrupp psykisk hälsa med utgångspunkt i 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 samt Överenskommelse kring personer 

med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel. VVG 

ställde sig bakom förslaget och fortsatt hantering i styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa 2019-

11-28. 

 
I Västra Götaland finns en överenskommelse om Samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk. Överenskommelsen tydliggör ansvar och roller 

mellan parterna bland annat då en person ska placeras i Hem för vård eller boende (HVB). Det är en 

verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan 

rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens 

ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. 

 

När en person har behov av insats i form av HVB finns ofta behov av både socialtjänst och hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 

utifrån sitt uppdrag. Kommunen ansvarar för sociala insatser enligt SoL, LSS, LVU och LVM samt 

skolgång enligt skollagen. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. 

 

Ansvarsfördelning och finansiering för placering upplevs inte fungera idag och det råder ofta 

oenighet mellan parterna kring ansvar och finansiering.  

 

Ett utvecklingsområde i den länsgemensamma överenskommelsen handlar om att utreda 

förutsättningarna för att utveckla ett samarbete i upphandlingsförfarandet av 

HVB-platser eller på annat sätt samverka för att säkerställa att de personer som behöver det mest 

får en god och sammanhållen vård och omsorg. Ambitionen är att tvister avseende kostnadsansvar 

ska minska och brukarna ska uppleva en väl fungerande helhet. 

  

Grundfrågan är Hur ska dom mest utsatta få den bästa möjliga vården och omsorgen?  

 
Förstudien ska innehålla:  

• Beskrivning av nuläget – vad är problemet avseende ansvar och kostnadsfördelning idag? 

• Omvärldsbevakning – goda exempel från andra län med liknande förhållanden  

• Beskrivning av möjligheter och hinder – vad är juridiskt genomförbart avseende 

upphandlingsförfarande eller annan samverkan 

• Förslag på eventuellt fortsatt arbete – ta fram en uppdragsbeskrivning för fortsatt arbete  



 

För detta uppdrag söker vi nu två processledare, en från regionen och en från kommunerna, om 20 

% av tjänst i ca 3 månader med start i april 2020.   

 

VästKom har rekvirerat från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen Överenskommelse 

om psykisk hälsa 2019 enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen för länsgemensamt 

arbete och skall faktureras för uppdraget.  
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