TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

2016-03-31
Rev 2016-04-08

Socialnämnden

Dnr Son 2016/105

Överenskommelse mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och
juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden föreslår att Järfälla kommun antar överenskommelsen angående
omhändertagande av avlidna i enlighet med tjänsteskrivelsen och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Ärendet i korthet

Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) har tagit fram ett
förslag till överenskommelse mellan HSF, bårhusen och kommunerna i Stockholms
län gällande kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och
bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer
där kommunen är sjukvårdshuvudman.
KSLs styrelse beslutade på sammanträde den 25 februari 2016 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelsen gällande omhändertagande av
avlidna inom kommunens särskilda boendeformer.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-31
2. Överenskommelse mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person
för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
angående omhändertagande av avlidna.
Bakgrund

Under 2013 började bårhusen skicka ut fakturor för bårhusförvaring av avlidna till
länets kommuner. Faktureringen gällde omhändertagna av avlidna inom kommunens
särskilda boendeformer. Detta hade inte skett tidigare och Järfälla liksom flera andra
kommuner valde att bestrida fakturorna. Enligt Stockholms läns landsting så
reglerades det ekonomiska ansvaret redan i samband med ädelreformen 1992.
Därefter har dock inte bårhusen/landstinget de facto fakturerat för verkställighet av
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detta uppdrag förrän man utan förvarning 2013 plötsligt valde att börja fakturera.
Kommunerna har därmed haft all anledning att anse att det hitintills varit ett
landstingskommunalt ansvar. Järfälla, liksom andra kommuner har då valt att
bestrida fakturorna med hänvisning till att frågan måste regleras i en
överenskommelse. Därefter har en arbetsgrupp med representanter för parterna
träffats för att diskutera en framtida överenskommelse/reglering.
Ärendets beredning

KSLs kansli har tillsammans med nämnda arbetargrupp arbetat med förslag på vad
kommunerna vill att en överenskommelse skulle innehålla som sedan skickats till
landstinget. KSL och arbetsgruppen har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till överenskommelsen under den långa processen med att komma fram till
ett förslag som kan accepteras av alla parter.
Under hösten 2015 skickade KSL ut ett förslag på överenskommelse angående
omhändertagande av avlidna på tjänstemannaremiss till alla 26 kommunerna. Sista
dagen att svara på remissen var den 13 november 2015. 14 kommuner inkom med
synpunkter.
Stockholms läns landstings hälso- och sjukhusförvaltning har därefter slutligen tagit
fram ett förslag till överenskommelse mellan HSF, bårhusen och kommunerna i
Stockholms län gällande kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för
transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda
boendeformer där kommunen är sjukvårdshuvudman.
Information om ärendet har varit upp på det strategiska nätverket för socialtjänst den
29 januari, på kommundirektörsmötet den 5 februari och möt med
kommunstyrelseordförandena den 9 februari.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen bedömer att den kostnaden av omhändertagandet av avlidna
enligt denna överenskommelse är ungefär 250 000 kr per helår. Dessa medel finns
inte i nuvarande budget varför centrala budgetanslag bör avsättas till nämnden för
efterlevnad av denna överenskommelse.
Slutsatser

Regleringen angående det kommunala ansvaret gällande omhändertagande av
avlidna enligt denna överenskommelse har varit olöst fram till idag. Förvaltningen
anser att en reglering i enlighet med framlagt förslag är ändamålsenlig och bör ske
från och med den 1 juli 2016.
Förutsättningen för detta är att det kommunala betalningsansvaret därmed inträder
endast för omhändertagande av de personer som avlider i kommunens särskilda
boendeformer efter den 1 juli 2016 (alternativt överenskommelsens ikraftträdande).
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