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Riktlinje för ansvarsfördelning vid placering utanför hemmet av
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk (HVB1)
Inledning
När den enskilde har behov av både insatser från kommunen och regionen och
huvudmännen har kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda och att den enskildes
behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering utanför hemmet är det viktigt
att de ingående verksamheterna har en gemensam process för hantering av
kostnadsfördelningen vid placeringen. Ibland uppstår oenigheter om kostnadsfördelningen
och hanteringen av dessa oenigheter behöver också vara reglerade.
I Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk, som är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, finns
beskrivet vad som ska beaktas inför placeringen.
Kommunen ansvarar för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och regionen ansvarar för insatser enligt hälsooch sjukvårdslagen. I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och
sjukvårdsinsatser och fördelningen mellan dessa är oklar kan huvudmännen dela på
kostnaden utifrån tilläggsavtal där regionen betalar en tredjedel och kommunen två
tredjedelar av placeringskostnaden, om inget annat är överenskommet.
Denna riktlinje reglerar hanteringen av kostnadsfördelning i SIMBA-området samt beskriver
även hanteringen när enighet inte uppnås.
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Hem för vård och boende (HVB-hem), är en verksamhet som bedriver behandling, omvårdnad och stöd till
barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens
ansvarsområde.
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Mål
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa och målet är att vård, stöd och
insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt funktioner
inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Syfte
Syftet med riktlinjen är att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses även när
verksamheterna inte når enighet i kostnadsfördelningen mellan regionen och kommunen.

Målgrupp
Individer kända inom specialistpsykiatri och socialtjänst med missbruk och psykisk ohälsa där
det finns en konstaterad samsjuklighet.

Genomförande
Process

Checklista
Planering inför förmötet
Tydlig historik om patient, brukare ska sammanfattas. All relevant information
som har betydelse för en bedömning ska finnas med till SIP.
Vad är gjort?
Vad är prövat?
Vilket tidsperspektiv har vi?
Vad är det som har fungerat/ vad är det som inte har fungerat?

Datum

Dokumenttyp

Uppdrag

Styrdokument

Ansvarsfördelning vid
placering utanför hemmet

Upprättat av

Utfärdsdatum

Arbetsgrupp Samverkan Psykiatri, Socialtjänst och
Sjukvård

2019-04-29

Godkänt av

Datum för godkännande

Samordningsgruppen

2019-09-13

Sida 3 av 4

Titta på behovet idag vad är skälet till placering/lösningar på hemmaplan?

Förmöte huvudmän och bedömning
Respektive huvudmän bidrar med bedömning om vad varje verksamhet kan
bidra med. Vad är teamets bedömning?

Förmöte beslutsmandat
Enhetschefer med mandat träffas för beslut om kostnadsfördelning.
I de fall enhetschef saknar mandat behöver verksamhetschef delegera mandat
till sin enhetschef att träffa överenskommelse om kostnadsansvar - avser både
region och kommun.
Kostnadsfördelning ska överenskommas under förmötet 2
Vid akut placering ska kostnadsfördelning vara klar senast 30 dagar efter
placeringen. Till dess ligger kostnaden kvar hos placerande huvudman.

Samordnad individuell plan – SIP
Sammanfattning om historik ska finnas med för individen.
Individens behov ska kartläggas.
Målsättning med placering.
Individens delaktighet och önskemål.
Respektive huvudmans ansvar för vård- och stödinsatser.
Om huvudmännen själva utför insatserna eller annan part utför.
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Vid oenighet gäller det som dokumenterats under avsnittet ”Tvist”.
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Eftermöte

Datum

Uppföljning vid akut placering om framtida behov ska ske inom 30 dagar från
placeringens första dag.
Uppföljning av SIP, resultat av placering och kostnad ska ske med
representanter från både kommun och region.

Vid tvist

Datum

Vid oenighet om kostnadsfördelningen går ärendet upp till VVG för hantering
enligt Västra Götalands Hälso- och sjukvårdsavtalet.
VVG bereder frågan inom 30 dagar enligt Västra Götalands Hälso- och
sjukvårdsavtal.

Hänvisningar
• Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
• Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk

