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Landstingsstyrelsen

Skrivelse från socialnämnden i Nacka kommun om gemensam nämnd inom psykiatrins område

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Socialnämnden i Nacka kommun har ställt en förfrågan om landstingets intresse för att utreda möjligheterna till en gemensam nämnd inom psykiatrins område.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till socialnämnden i Nacka kommun enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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Anders Lönn

Bilagor
1 Socialnämndens skrivelse
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 SLSO:s tjänsteutlåtande
4 S-, v- och mp-ledamöternas uttalande
5 M- och fp-ledamöternas uttalande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialnämnden i Nacka kommuns skrivelse den 26 november 2004 (bilaga) om landstingets intresse för att utreda möjligheterna till en gemensam nämnd inom psykiatrins område.

Yttranden har inhämtats från hälso- och sjukvårdsutskottet, Stockholms läns sjukvårdsområde och

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som yttrande överlämna direktörens utlåtande
(bilaga).
M- fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att föreslå landstingsstyrelsen att tillsammans med Nacka kommun utreda förutsättningarna för en gemensam psykiatrisk nämnd.
”I skrivelsen från Nacka kommun berörs de svårigheter som ett uppdelat huvudmannaskap
orsakar. Vi delar kommunens uppfattning att de svårigheterna skulle kunna överbryggas
med en gemensam nämnd, varför skrivelsen bör behandlas positivt.”

Stockholms läns sjukvårdsområde har i tjänsteutlåtande den 7 april 2005 (bilaga) förordat en fortsatt satsning på och utveckling av närsjukvården med syfte att utveckla en prestigelös och friktionsfri samverkan mellan kommunens, landstingets och privata vårdgivare
för att effektivt tillgodose vårdsökandens behov.

Sjukvårdsberedning sydost har den 19 april 2005 anfört att skrivelsen från Nacka
kommun ställd till landstingsstyrelsen angående förfrågan om intresse och möjligheter att
inrätta en gemensam nämnd inom psykiatrin fanns utsänd inför dagens sammanträde. Skrivelsen överlämnas för kännedom till sjukvårdsberedningen.
S-, v- och mp-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).
M- och fp-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 maj 2005.

