
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-12-02 
Dnr KS 2015/0408 

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård 

Sammanfattning 
Kommunerna i Stockholms län (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2015-06-04 att 
rekommendera kommunera i länet att anta överenskommelsen om samverkan när en individ 
behöver praktisk hjälp med egenvård. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Anta överenskommelsen mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i enlighet med rekommendationen 
från Kommunerna i Stockholms län (KSL). 

Bakgrund 
Det finns sedan 2011 en överenskommelse i länet som reglerar ansvaret för egenvård när individen 
behöver praktisk hjälp. Behov av att revidera och ta fram förslag på en ny överenskommelse har 
konstaterats hos bägge huvudmännen och beror bland annat på ändringar i Socialstyrelsens 
föreskrifter SOSFS 2011:23 samt SOSFS 2011:10 samt Skolverkets skrivelse från 2014 kring 
egenvård, riktad till förskolan och skolan. 

I förslaget till ny överenskommelse tydliggörs samverkan när det gäller egenvård som legitimerad 
personal inom landstings finansierad verksamhet bedömt att den enskilde kan utföra men den 
enskilde behöver stöd från kommunalt finansierad verksamhet för att utföra. 

Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun ställer sig båda bakom 
rekommendationen från KSL. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-02-09, § 1:7. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-10-27. § 9:8. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:7, 
2. Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-13. 
3. Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2015-10-27, § 9:8. 
4. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-07. 
5. Rekommendation från KSL, "Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård." 

j/n- )lof Friman 
/Kommundirektör 

Pctér FWme 
Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 

SKN § 1:7 Dnr SKOL 2015/0076-624 

Kommunens ställningstagande till överenskommelse mellan 
kommunerna och landstinget i Stockholms län när en individ 
behöver praktisk hjälp med egenvård 

Skolnämnden beslutar 
Anta överenskommelse mellan kommunen och landstinget i Stockholms län om samverkan 
när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i förskola och skola i enlighet med 
förvaltningens slutsatser. 

Protokollsanteckning 
Sofia Fanberg (S) lämnar en protokollsanteckning. 
Socialdemokraterna vill föra till protokollet att man ser mycket positivt på överenskommelsen. 

Sammanfattning 
Rekommendation från KSL att anta överenskommelse om samverkan med landstinget 
avseende praktisk hjälp med egenvård. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtände daterat 2016-01-13. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Anta överenskommelse mellan kommunen och landstinget i Stockholms län om samverkan 
när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i förskola och skola i enlighet med 
förvaltningens slutsatser. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
-KSL 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



U Österåker 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-01-13 
Dnr SKOL15 2015/0076 

Kommunens ställningstagande till överenskommelse mellan 
kommunerna och landstinget i Stockholms län när en individ behöver 
praktisk hjälp med egenvård 

Sammanfattning 
Rekommendation från KSL att anta överenskommelse om samverkan med landstinget avseende 
praktisk hjälp med egenvård. 

Beslutsförslag 
Skolnämndens beslut 
Skolnämnden antar överenskommelse mellan kommunen och landstinget i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver prakdsk hjälp med egenvård i förskola och skola i enlighet med 
förvaltningens slutsatser. 

Bakgrund 
Begreppet egenvård avser en hälso - och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso - och 
sjukvårdspersonal har bedömt att den enskilde själv kan utföra eller ansvara för med prakdsk hjälp 
KSL (Kommunförbundet Stockholms län) har 2015 06 04 rekommenderat kommunerna i länet att 
anta en överenskommelse om samverkan med landsdnget rörande sådan egenvård. Främst avser 
överenskommelsen socialtjänsten ansvarsområde, men det kan i vissa fall vara aktuellt med egenvård 
med stöd i förskola och skola. Skolverket har förtydligat vad som gäller inom förskola och skola i 
"Mer om ... Egenvård i förskolan och skolan" (18 febr 2014). 

Förvaltningens slutsatser 
För Skolnämndens vidkommande gäller överenskommelsen i de delar som avser egenvård i förskola 
och skola. För att ett beslut om egenvård ska kunna fattas av landstinget krävs en överenskommelse 
med ansvarig chef på respekdve förskola/skola som har det formella ansvaret för de åtgärder som 
förskola och skolan ska utföra. Skolnämndens beslut om att anta överenskommelsen avser därför 
inte något ställningstagande i enskilda ärenden, utan endast att rudnerna i överenskommelsen ska 
dllämpas när det är aktuellt med en sådan åtgärd. Förvaltningen ser överenskommelsen som en 
möjlighet att stärka rutiner och tydliggöra ansvarsfördelning rörande egenvård i förskola och skola 
och rekommenderar Skolnämnden att anta den enligt beslutsförslaget. 

Bilagor 
1. Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en 

genvård. KSL 12/0014-66 2015 06 04 

Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll for Värd- och omsorgsnämnden 2015-10-27 

VON § 9:8 Dnr. VON 2015/0042 

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk 
hjälp med egenvård 

Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Överenskommelsen om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård antas. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård - och omsorgsnämndens egna riktlinjer och rutiner justeras i enlighet med denna 
överenskommelse. 

Sammanfattning 
Förslaget till överenskommelse är framtaget av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms 
läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) på uppdrag av presidierna för 
landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd och KSL:s styrelse. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-07. 

Förslag till beslut 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
överenskommelsen om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård antas. 

Mikael Ottosson (KD) med instämmande av (M), (FP), (C), (ÖP), (MP), (RP) yrkar bifall till 
Marie Endes (S) yrkande. 

Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att Vård- och omsorgsnämndens egna riktlinjer och rutiner justeras 
i enlighet med denna överenskommelse. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande samt Marie Endes yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunförbundet Stockholms län, KSL 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



3 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2015-10-07 
Dnr VON 2015/0042 

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård 

Sammanfattning 
Förslaget till överenskommelse är framtaget av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns 
landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) på uppdrag av presidierna för landstingets 
hälso- och sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse. Även Skolnämnden i Österåkers kommun är berörd 
och avstämning har skett gällande att denna nämnd också fattar likalydande beslut. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Överenskommelsen om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård 
antas. 

2. Vård- och omsorgsnämnden egna riktlinjer och rutiner justeras i enlighet med denna 
överenskommelse. 

Bakgrund 
Socialstyrelsens föreskrift om bedömningen av egenvård gäller inom verksamhet som omfattas 
av hälso- och sjukvårdslagen och till vissa delar socialtjänstlagen samt LSS. Föreskriften 
ställer krav på att huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillsammans ska 
utarbeta övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård. Begreppet egenvård avser en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att den 
enskilde/patienten själv kan utföra eller ansvara för med praktisk hjälp. Det finns en tidigare 
överenskommelse i länet som behöver revideras på grund av ändringar i Socialstyrelsen föreskrifter, 
SOSFS 2011:23 samt SOSFS 2012:10 samt Skolverkets skrivelse från 2014 kring egenvård inom 
förskola och skola. 

Förvaltningens slutsatser 
Socialförvaltningen har tidigare gjort ett omfattande arbete med riktlinjer och rutiner kring egenvård. 
Dessa rutiner och riktlinjer är i stort överensstämmande med den nu föreslagna överenskommelsen 
men behöver ses över så att samstämmighet råder till fullo. Den nu föreslagna överenskommelsen 
reglerar samverkan över vårdgivargränser medan de interna rutinerna och riktlinjerna reglerar hur en 
enskild tjänsteutövare ska tillämpa bestämmelserna kring egenvård i det enskilda individärendet. 

Enligt besked 2015-08-25, från Peter Freme, kanslichef på kommunkansliet ska detta beslut inte gå 
via kommunstyrelsen trots att rekommendationen har adresserats till kommunstyrelsen i respektive 
kommun. Det räcker således med att de två berörda facknämnderna, var för sig fattar beslut om 
detta. 
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Tidigare beredning 
Beslut VON § 87/2012, Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. 

Anne Simmasgärd 
Socialchef 

David Lidin 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Expedieras 
Kommunförbundet Stockholms län, KSL 
Skolnämnden, Österåkers kommun 
Produktionsstyrelsen, Österåkers kommun 
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