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Svar på interpellation 2005:40 av Lars B Strand (fp) om fortsatt stöd från
landstinget till Tolvan i Haninge
Lars B Strand (fp) har ställt följande fråga:
1. Delar du åsikten att landstinget inte skall medverka i Tolvans verksamhet i framtiden?
Som svar vill jag anföra följande:
Socsamnämden i Haninge är en lokal försöksverksamhet med politisk och finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjuk vård och socialtjänst. Samarbetsavtal med
Länsarbetsnämnden finns. Tolvans drivs idag på uppdrag av socsamnämnden i Haninge
gemensamt av kommunen , landstinget och försäkringskassan. Kostnaden för Tolvan är drygt
3000 tkr varav huvudmännen står för en tredjedel var. Landstingets del av kostnaden är 1073 tkr,
kommunens del är 889 tkr och försäkringskassans del är 1 104 tkr.
Socsamnämnden skall inom kort ta ställning till om nämnden ska föreslå huvudmännen att
besluta om fortsättning av verksamheten dock längst till utgången av 2006. Bestämmer sig
socsamnämnden för en fortsättning enligt nuvarande samarbete, så kommer landstinget fortsätta
bidra med sin finansiella andel till Tolvans verksamhet. Om socsamnämnden avlutas så finns det
inte längre någon grund för landstinget att på samma sätt bidra till finansieringen. Det
ställningstagandet grundar sig på följande:
När det gäller insatserna inom beroendevården så bygger respektive huvudmans ansvar på
policyprogrammet ”Kommunerna, landstinget och missbrukarvården i Stockholms län” från
1998. I policyprogrammet fastslås principerna för ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. De
medicinska insatserna ansvarar landstinget för och de sociala insatserna svarar kommunen för.
Insatserna vid tolvstegsbehandling som bedrivs vid Tolvan erbjuds huvudsakligen av
alkoholterapeuter. Dessa insatser är ett kommunalt ansvar enligt policyprogrammet. Medicinska
insatser ingår som patientens beroendetillstånd kräver detta. Den medicinska vården ges av den
specialiserade beroendevården. Beroendecentrum driver i Haninge parallellt med Tolvan två
lokala specialiserade beroendemottagningar. Hannamottagningen för personer 13 – 24 år och en
mottagning för vuxna drivs samlokaliserat med kommunens bereondevård.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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