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Motion - Bevara och utveckla Medicinsk Rehab i
Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionens första att-sats besvarad, samt
att avslå motionens andra att-sats.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) har lämnat in en motion angående att bevara och
utveckla Medicinskt rehab i Härnösand.
Motionären föreslår att Härnösands kommun omgående ska inleda samtal
med Landstinget Västernorrland om möjligheterna att inrätta ett
multidisciplinärt rehabiliteringscentrum med medicinsk rehabilitering som
bas samt att kommunen även ska inleda samtal med Migrationsverket och
Länsstyrelsen i syfte om att skapa möjligheter för finansiering av en
förstudie avseende ett ”Rehabcentrum Härnösand”.
Ärendets behandling
Motionen har varit på remiss hos arbetslivsförvaltningen som yttrat sig
angående motionens andra att-sats. Förvaltningen ställer sig positiv till en
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uppsökande rehabverksamhet för att bistå boenden i länet med rehabinsatser
för nyanlända. Härnösands kommun har ett stort mottagande av flyktingar
och därför ser förvaltningen gärna att ett rehabcenter förläggs i Härnösand.
Däremot anser förvaltningen att ansvaret för rehabinsatser faller på
Landstinget. Behandling av t.ex. posttraumatisk stress, som motionären
nämner, behandlas genom psykoterapi och medicinsk behandling vilket
ingår inom ramen för specialistsjukvård och faller därmed under landstingets
ansvarsområden.
Utifrån detta menar förvaltningen att även en förstudie gällande behov och
möjligheter ligger under landstingets intresse och ansvar. Förvaltningen
ställer sig positiv till att samverka med landstinget och andra aktörer i
frågan. Dock anser förvaltningen att motionens andra att-sats bör avslås då
insatser av den här typen faller utanför kommunens ansvarsområde.
Även socialförvaltningen har yttrat sig angående motionen. Förvaltningen
ställer sig positiv till ett rehabiliteringscenter så som motionären beskriver
men bedömer att det utifrån gällande regelverk i första hand är en fråga som
ska drivas av Landstinget Västernorrland. Bedömningen är att det
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret inte är aktuellt mer än i
undantagsfall för de behov som nämns i motionen.
Migrationsverket har getts möjlighet att yttra sig men inget svar har
inkommit.
Kommunledningskontorets bedömning
Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:344) reglerar
landstingens skyldigheter att, utöver hälso- och sjukvårdslagen och
tandvårdslagen, erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande
och vissa andra utlänningar. 4§ 1 stycket slår fast att lagen omfattar de som
ansökt om uppehållstillstånd som flyktingar eller som annan
skyddsbehövande. Vidare slår 5 § 1 stycket fast att ” Ett landsting ska
erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som inte
har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom
landstinget.”
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och socialtjänstlagen (2001:453)
regleras ansvaret mellan kommuner och landsting gällande hälso- och
sjukvård. Ansvaret för att erbjuda hälso- och sjukvård till nyanlända så som
motionären föreslås måste anses ligga på landstinget.
Kommunledningen i Härnösands kommun för en pågående dialog med
ledningen för Västernorrlands landsting om sjukvårdens framtid och
omfattning i Härnösand. Där har upprepade gånger framförts att en flytt av
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medicinskt rehab inte är önskvärt.
Härnösands kommun ser positivt på ett ”medicinskt rehab” så som
motionären föreslår men ansvaret och finansiering kan inte falla på
kommunen då ansvaret för hälso- och sjukvård så som motionären beskriver
det ligger på landstinget.
Med hänvisning till ovanstående anser kommunledningskontoret att
motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningen, Yttrande angående Motion – Bevara och utveckla
Medicinskt Rehab i Härnösand, 2016-05-16
Socialförvaltningen, Yttrande på motion om att Bevara och utveckla
medicinskt rehab i Härnösand, 2016-06-08
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