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§ 227  Dnr 2021VFN227 

Yttrande till Socialdepartementet över förslag om God och nära 
vård – Rätt stöd till psykisk hälsa  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Socialdepartementet över God och nära vård – Rätt stöd 
till psykisk hälsa från sektorn för socialtjänst som sitt eget yttrande till Socialdepartementet. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun är remissinstans för delbetänkandet God och nära vård – Rätt stöd till 
psykisk hälsa (SOU 2021:6). Utredningen föreslår bland annat att det ska synliggöras i 
primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både 
fysisk och psykisk ohälsa.  
  
Härryda kommun instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, men lämnar i yttrandet 
några synpunkter och förtydliganden. 
  
Härryda kommun anser att utredningen inte i tillräckligt hög grad går in på problemet med 
bristande samverkan mellan primär- och specialistvård och regioner/kommuner, även om 
viktiga aspekter lyfts gällande brist på statistiskt underlag och låg implementeringsgrad av 
kunskapsstöd. Härryda kommun önskar ett mer konkret förslag på hur samverkansprocessen 
ska hanteras.  
  
Härryda kommun anser att utredningen på flera ställen förtjänstfullt lyfter betydelsen av 
omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården, dock saknas i stort sett skarpa förslag hur 
en sådan organisation skulle byggas upp.  
  
Om förflyttning sker mot ökad egenvård medför det även en förflyttning från hälso- och 
sjukvård till socialtjänst. Detta är en kostnadsutveckling som inte är direkt kopplad till hälso- 
och sjukvård utan belastar den kommunala socialtjänsten. Förslag på ersättningsstrukturer 
mellan huvudmännen saknas i utredningen och behöver lyftas. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Yttrande till Socialdepartementet över förslag av God och nära vård – Rätt stöd till 

psykisk hälsa 
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 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6 
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