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Kommunernas ansvar och uppgifter för vuxna 
som är medicinskt färdigbehandlade inom den 
slutna psykiatrin 
Kommunerna har, fr o m den 1 januari 1995, ett obligatoriskt 
betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade inom sluten psykiatrisk 
vård. 
Kommunerna har vidare, genom ett förtydligande i socialtjänstlagen, bl a 
ålagts att planera sina insatser i samverkan med landstinget samt andra 
samhällsorgan och organisationer. 

Kommunernas ansvar är en följd av riksdagens beslut, den 2 juni 1994, om 
åtgärder för att förbättra de psykiskt stördas villkor. Beslutet grundar sig på 
betänkandet ”Välfärd och valfrihet -service, stöd och vård för psykiskt 
störda” SOU 1992:73, propositionen 1993/94:218 samt socialutskottets 
betänkande 1993/94: SoU 28.  

Riksdagens beslut har tidigare redovisats i cirkulär 1994:110. 

Kommun, där den enskilde är folkbokförd, är fr o m 1995 betalningsansvarig 
för medicinskt färdigbehandlade patienter, som alltjämt vårdas inom sluten 
psykiatrisk vård. Det kommunala betalningsansvaret gentemot landstinget 
regleras i lag om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1994:1099). 

Kommunens handläggning m.m.av ärenden avseende personer som bedömts 
medicinskt färdigbehandlade i sluten psykiatrisk vård beskrivs närmare i 
bilagan ”Kommunerna och psykiatrin”. 

Ytterligare exemplar av ”Kommunerna och psykiatrin” kan beställas hos 
Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm, tfn 08-709 59 00, fax 08-709 59 45. 
Priset är 60 kronor +moms. Porto- och expeditionsavgift tillkommer. 
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman, 
tfn: 08-772 43 23, Lena Sandström, tfn 08-772 44 34 samt av Anita Sundin,  
tfn 08-772 43 25. 
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