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Socialnämnden 

Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län 2012-2016 förlängs till och med 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande 
beslut fattas av Region Uppsala. 
 
att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i 
Uppsala län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds inom den nya 
regionala organisationen för samverkan 

 
 

 
Ärendebeskrivning 
Samverkan är en viktig faktor för att i ett tidigt skede förhindra eller förebygga utveckling av 
psykisk ohälsa. Vid behov ska samverkan ske kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning för att de ska kunna behålla och/ eller förbättra hälsan. 
Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14 – 2016-12-31 och ska utgöra en grund och 
ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommunens och landstingets verksamheter på 
regional och lokal nivå. Personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter 
samtidigt. Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så 
att insatser, vård och behandling harmonierar med varandra. Dessa ska vara individuellt 
utformade där den enskildes delaktighet och självbestämmande är av central betydelse. 
 
I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. 
Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala 
lednings- och organisationsstrukturen. Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra 
ansvarsområden och övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan 
landstinget och kommunerna. 
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Förvaltningsdirektör 
Kaisa Björnström 
 
 
Beredning 
För att möjliggöra beredning av den nya överenskommelsen inom ramen för den nya 
regionala organisationen för samverkan, ska den gällande överenskommelsen förlängas till 
2017-12-31. 
 
Bilagor 
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län. 
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