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Sammanfattning

Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redogör för hur dessa medel använts samt presenterar en
handlingsplan inom området för år 2019.
Rapporten överlämnas till funktionsstödsnämnden då denna nämnd sedan 2017-05-01 har
ansvar för fördelning av dessa stimulansmedel samt för Malmö stads samlade återrapportering
till Sveriges Kommuner och Landsting hur medlen använts. Funktionsstödsnämnden har även
ansvar för att rekvirera och administrera stimulansmedel för år 2019 (STK-2017-92).
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1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Rapportering av stimulansmedel inom
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Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden Malmö stad.

Ärendet

Överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL
Socialdepartementets satsning Plan för riktade insatser för området psykisk hälsa (PRIO-plan),
beslutades 2012 och har lett till årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överenskommelserna fastställer inriktningsmål samt
ger kommuner och landsting möjlighet att ta del av statligt utvecklingsstöd. Sedan år 2016 är det
statliga stödet utformat som stimulansmedel istället för som tidigare prestationsbaserade medel.
Överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018 mellan staten och SKL
har som syfte att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk
hälsa. Arbete ska utgå från ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med
målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och
sociala insatser.
Enligt överenskommelsen ska landsting och kommuner gemensamt utföra ett analysarbete och
ta fram en handlingsplan utifrån fem fokusområden:
 Förbyggande och främjande insatser
 Tillgängliga, tidiga insatser
 Delaktighet och rättigheter
 Utsatta grupper
 Ledning, styrning och organisation
SKL har idag inga besked kring hur det blir med eventuella stimulansmedel till kommuner och
regioner 2019. Riksdagen har i sin beslutade budget utökat anslaget 1.8 Bidrag till psykiatri med
500 000 000 kronor till totalt 2 202 993 000 kronor. SKL drar slutsatsen att det står klart att det
blir en statlig satsning på psykisk hälsa även 2019 men hur den kommer att utformas har SKL
inte fått några besked på ännu. Samtidigt har ett slutbetänkande om utveckling och samordning
av insatser inom området psykisk hälsa lämnats över till socialminister Annika Strandhäll den 9
januari. I betänkandet föreslås bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden
2020–2030, tydliga och mätbara nationella mål, samt etableringen av ett Agenda 2030-sekretariat
i Regeringskansliet.

Handlingsplaner i Skåne och Malmö 2018 och 2019.
Malmö stads lokala handlingsplan1 för 2018 är en revidering av 2017 års handlingsplan och
omfattar arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Den bygger
på förbättringsområden inom de fem fokusområden som SKL fastställt i den nationella
överenskommelsen. Handlingsplanen för 20192 togs fram hösten 2018 och bygger vidare på
föregående års plan.

1
2

Uppdrag psykiska hälsa 2018, handlingsplan för 2018
Uppdrag psykisk hälsa 2019, handlingsplan för 2019

3 (10)
Innehållet i Malmö stads handlingsplaner 2018 och 2019 utgår från Skånegemensam analys3 och
handlingsplan4 som årligen följs upp, revideras och kompletteras.

Fördelning av stimulansmedel i Malmö stad
Funktionsstödsnämnden ansvarar för att rekvirera och administrera stimulansmedlen i Malmö
stad efter beslut av Kommunstyrelsen våren 2017 (STK-2017-92). Funktionsstödsförvaltningen
ska genom samverkan med hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen gemensamt överenskomma om hur stimulansmedel ska fördelas (FSN-2017171).
Malmö stad har tilldelats 11 529 972 kr i stimulansmedel för stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa år 2018. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen fick 5 175 000 kronor
enligt överenskommelse mellan förvaltningsdirektörerna på arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Rapportering till SKL
Kommuner och landsting ska skicka en redogörelse till SKL avseende aktuell analys, långsiktiga
mål och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits har använts.
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne (Kfsk) gör de Skånegemensamma analyserna och
handlingsplanerna. Malmö stads återrapportering av 2018 års erhållna stimulansmedel har gjorts
av funktionsstödsförvaltningen i oktober 2018 efter samråd med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Rapporteringen innehöll:






Skånegemensam reviderad analys och handlingsplan
Skånegemensam fördjupad analys och handlingsplan för barn och unga
Övergripande beskrivning av hur 2018 års medel använts
Reviderad lokala handlingsplan för Malmö stad 2019
Översiktlig beräkning av vilka kostnader som handlingsplanen 2019 kommer att
innebära

Beskrivningen av förvaltningarnas utvecklingsarbete, resultat/effekter, kopplat till den lokala
handlingsplanen samt redovisning av förbrukade medel 2018 ska återrapporteras till
funktionsstödsnämnden i mars 2019. ASF ska rapportera sin del till funktionsstödsnämnden i
februari 2019. Återrapporteringen ska även innehålla en handlingsplan för år 2019.

Malmö stads handlingsplan 2018.
Handlingsplanen bygger på förbättringsområden inom de fem fokusområden som SKL fastställt
i den nationella överenskommelsen med regeringen. De förbättringsområden som prioriterats i
handlingsplanen syftar till att fortsätta utvecklingsarbeten som påbörjats. Respektive
förbättringsområde innefattar ett långsiktigt mål (5 år) och ett kortsiktigt mål (1 år) med
tillhörande aktiviteter och indikatorer för uppföljning.
3
4

Skånes länsgemensamma analys, Överenskommelsen psykisk hälsa 2018. (uppdaterad för 2019)
Skånes länsgemensamma handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2018. (uppdaterad för 2019)

4 (10)
Bilden nedan ger en översiktlig bild av handlingsplanen för 2018.

Rapportering avseende aktiviteter i handlingsplan år 2018
Nedan rapporteras de aktiviteter i handlingsplanen som berör verksamheter inom ASF.
FOKUSOMRÅDE 1 - Förebyggande och främjande insatser
Det långsiktiga målet i handlingsplanen är att generellt höja kompetensen kring suicidprevention
hos medarbetare inom socialtjänst och skola.
 SPiSS-webutbildning för att höja kompetensen avseende suicidprevention
SPiSS står för Suicidprevention i Svensk Sjukvård och är en webbaserad utbildning i fyra delar,
som ger ökad kunskap för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Utbildningen är
framtagen av Psykiatri Skåne för medarbetare inom vård och andra verksamheter där man möter
människor som kan vara suicidbenägna.
Det kortsiktiga målet är att 10 % av Malmö stads medarbetare inom socialtjänst och skola ska
genomgå SPiSS-webutbildning. SPiSS är en del av ASF:s introduktionsprogram för alla nya
medarbetare, sedan 2017. Samtliga medarbetare som i sin tjänst möter brukare ska gå
utbildningen. Region Skåne sköter den tekniska driften av webutbildningen. Under 2018 har de
ökat utbildningens tillgänglighet. I samband med detta försvann möjligheten att härleda vem
som går utbildningen. Malmö stad kan därför inte längre få reda på hur många av de som gått
utbildningen som arbetar i Malmö stad.
 Samverkan med skolförvaltningarna i det förebyggande arbetet
I samverkansforum psykisk hälsa sker löpande dialog för att hitta former för samarbete mellan
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socialförvaltningarna och skolförvaltningarna i det förebyggande arbetet.
FOKUSOMRÅDE 2 – Tillgängliga insatser
Det långsiktiga målet är att socialtjänsten i Malmö stad ska arbeta för att förebygga psykisk
ohälsa hos anhöriga till personer med psykisk ohälsa.


Fler aktiviteter för att förebygga psykisk ohälsa hos närstående och anhöriga till
personer med psykisk ohälsa
Det kortsiktiga målet är att verka för att det finns olika former av stöd och avlastning till
anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt att information kring stöd till anhöriga finns
tillgängligt.
Sedan tidigare finns fler olika möjligheter till stöd för anhöriga inom ASF. Exempel är
anhörigstödsutbildning på Maria Malmö5 som riktar sig till tonårsföräldrar och har fokus på
cannabis och hur det påverkar den unge och familjen. Öppenvårdshuset Gustav erbjuder
enskilda rådgivande och stödjande samtal, samt anhörigkurs i grupp, för anhöriga till personer
med missbruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Förvaltningen erbjuder även
gruppverksamhet för barn som har föräldrar med missbruk/beroende eller psykisk ohälsa.
FOKUSOMRÅDE 3 – Enskildes delaktighet och rättigheter
Det långsiktiga målet i handlingsplanen är att alla personer som har kontakt med socialtjänsten,
där det föreligger ett behov av SIP ska erbjudas detta och att innehållet i SIParna ska ha en god
kvalitet där den enskildes målsättning klart framgår.
 Tillgång till ”Mina planer” för att öka antalet SIP
Mina planer är Region Skånes och de skånska kommunernas IT-verktyg för Samordnad
individuell plan (SIP) och Samverkan vid utskrivning från slutenvård (SVU). Verktyget används
för att planera och säkra en färdigbehandlad persons hemgång från slutenvård och för att
upprätta samordnade individuella planer (SIP). I Mina planer kan kallelser till SIP skickas digitalt
mellan huvudmän och verksamheter och upprättade SIP kan dokumenteras. För säker
inloggning i systemet krävs SITHS-kort6 och annan teknisk utrustning.
Planerade aktiviteter år 2018 var att berörda medarbetare ska ha tillgång till SITHS-kort och
teknisk utrustning samt genomgå utbildning i Mina planer där SIP ingår.
Förvaltningen har påbörjat implementeringsprocessen av Mina planer under 2018. Organisering
för drift och förvaltning av systemet har beslutats och kommit på plats. Samtliga mottag samt
enheterna för vuxna och boende har fått tillgång till SITHS-kort och nödvändig teknisk
utrustning samt utbildning (174 medarbetare). Under 2019 genomförs sista delen
implementeringen, dvs enheterna för ekonomiskt bistånd och enheterna för barn och familj (ca
510 medarbetare).
Det kortsiktiga målet är att 70 % av alla som har behov ska få en SIP upprättad. För att följa
upp detta mål görs årligen en inventering av antalet upprättade SIP. Inventeringen görs manuellt
5
6

Öppenvårdsmottagning för ungdomar som har problem med alkohol eller droger, samt deras anhöriga.
SITHS – en tjänstlegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering.
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genom aktgranskningar då det inte har funnits möjlighet till digital registrering av SIP på ett sätt
som skulle möjliggör ett enkelt framtagande av statistik. Räkningen av SIP är ett tidskrävande
administrativt arbete som inte är helt tillförlitligt. Mätperioden var 1 januari t.o.m. 15 oktober
2018. Under denna period har totalt 449 antal SIP rapporterats. Uppdelningen mellan
verksamhetsområdena är 110 ekonomiskt bistånd, 188 vuxna och 151 barn och familj. Vid
inventeringens slut fanns ytterligare 72 SIP som höll på att upprättas inom ekonomiskt bistånd
och vuxna. I rapporteringen uppges att det finns ärenden som saknar SIP men anledningen till
detta framgår inte. Antal inrapporterade SIP ingår som en del av den återrapporteringen till
Socialstyrelsen år 2018 som funktionsstödsförvaltningen gjort.
En annan aktivitet som planerades för 2018 är kvalitetsgranskning av 20 slumpmässigt utvalda
SIPar inom respektive förvaltning. Detta har inte genomförts då fokus inom ASF år 2018 har
varit att implementera Mina planer. Kvalitet på SIP och granskning av detta blir ett
utvecklingsområde år 2019.
FOKUSOMRÅDE 4 – Utsatta grupper
De långsiktiga målen är att öka kunskapen om att upptäcka psykisk ohälsa i tid, både bland
unga, vuxna och äldre samt att alla barn som är placerade i familjehem eller annan
placeringsform genomgår en hälsoundersökning och en psykologbedömning samt att barnets
allmänna och psykiska hälsa, kognitiva förmåga står i fokus vid uppföljningar.
 Ungavuxna-mottagningen i samverkan med primärvården.
Ungavuxna-mottagningen startade 2018 och är ett samarbete mellan ASF och primärvården.
Den riktar sig till unga vuxna som behöver stöd eller hjälp gällande personliga problem,
relationer, frågor kring fysisk eller psykisk hälsa med mera. Syftet är att få hjälp att utveckla
verktyg och färdigheter som gör att man klarar av livets utmaningar bättre.
Under 2018 har ASF bemannat mottagningen med två medarbetare samt utbildat dem i
acceptance and commitment therapy (ACT). Under året har mottagningen startat ett samarbete
med mötesplats Otto som drivs av ensamkommandes förbund, för att nå fler ungdomar som
kan vara i behov av hjälp. Under året har verksamheten utvecklats kontinuerligt för att möta
brukarnas behov av stöd. Bland annat erbjuds nu primärt individuella samtal. Fram till 1
december 2018 hade mottagningen 779 registrerade besök. Stimulansmedlen har finansierat 1,3
tjänster. Under året har det framkommit att det finns behov av två heltidstjänster för att kunna
fullgöra uppdraget.
 Första hjälpen för psykisk ohälsa - för att upptäcka psykisk ohälsa i tid
Ett av de kortsiktiga målen 2018 var att utbilda instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa,
inom de tre socialförvaltningarna. Utbildningen Första hjälpen psykisk hälsa, lär ut de vanligaste
diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda medarbetarna att
upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
ASF utbildade fem instruktörer i Första hjälpen psykisk hälsa under 2018. De har sedan hållit
åtta utbildningar under året och sammanlagt har 127 medarbetare inom ASF utbildats.
Medarbetarna är generellt nöjda med utbildningen och uppger att den har gett ökad kunskapen
att upptäcka psykisk ohälsa. Cheferna till de medarbetare som gått utbildningen har fått en
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information om utbildningsinnehåll för att kunna stötta implementeringen på ett bra sätt.
Sammanlagt har 30 chefer deltagit på chefsinformationsträffarna. Det finns en
utbildningsplanering för år 2019 och utbildningsplatserna utökas då något.
 Specialisttjänster och psykologresurs för barn och unga
Kortsiktigt mål är att andelen barn placerade i familjehem eller annan placeringsform som
genomgått en hälsoundersökning och psykologbedömning ska öka. Indikator för uppföljning är
antalet genomförda hälsoundersökningar och psykologbedömningar, samt antal uppföljningar
där barnets hälsa, inklusive den psykiska hälsan, och den kognitiva förmågan är dokumenterad.
40 % av de placerade barnen (familjehem och institution) är hälsoundersökta år 2018. Detta är
en minskning jämfört med föregående år. Att målet inte uppnås beror bland annat på att arbetet
med att initiera hälsoundersökningar inte är implementerat fullt ut inom förvaltningen samt
utmaningar som funnits i samverkan med Region Skåne.
Under 2018 har förvaltningen har upphandlat psykologtjänster för att genomföra utredningar
och bedömningar av placerade barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga. Samtidigt har en
arbetsgrupp utrett förutsättningarna för att förstärka förvaltningens egna resurser vad gäller
psykologbedömningar som ett alternativ till upphandlade tjänster. Ett förslag har tagits fram för
beslut.
En specialpedagog har anställts på Kriscentrum boende för stöd till barnen och deras mammor
som är placerade där. Kriscentrum boende tog emot 90 barn under 2018. Stödet består i att se
till att skolbarnen erbjuds undervisning och strukturerade återkommande pedagogiska aktiviteter
under boendetiden. En uppföljning via barnenkäter visar att barnen uppskattar gemensamma
aktiviteter, utflykter etc. En uppföljning av Kriscentrums verksamhet under 2018 kommer att
börja sammanställas under januari 2019.
En tjänst har inrättats i sektionen för ensamkommande barn på Socialtjänstavdelning Söder.
Uppdraget är att säkerställa att barnen får tillgång till de resurser som samhället erbjuder som
skola, BUP, kontakt med migrationsverket samt att följa upp dessa ärenden. Under 2018 har en
kunskapsbank utarbetats kring aktuella regler, rutiner och checklistor. Denna kunskapsbank har
spridits till medarbetare som arbetar med målgruppen.
FOKUSOMRÅDE 5 – Ledning, styrning och organisation
Det långsiktiga målet är att säkerställa och skapa förutsättningar så att personer med psykisk
ohälsa eller funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de är i behov av utifrån ett
återhämtningsinriktat perspektiv och förhållningssätt. Det kortsiktiga målet är att skapa en
effektiv organisation och säkerställa att befintliga kompetenser och erfarenheter tillvaratas och
att samverkan sker mellan berörda förvaltningar och med idéburna sektorn.
 Stadsövergripande socialpsykiatriskt team
Personer med socialpsykiatrisk problematik förekommer inom både ASF och FSF. Planeringen
för 2018 var att skapa ett socialpsykiatriskt team som består av medarbetare från båda
förvaltningarna. Teamet ska ha ansvar för övergripande samordning vid behov och konsultation
inom och mellan respektive förvaltning. De ska även arbeta motiverande med personer som har
behov av stöd från socialtjänsten eller Region Skåne där det kan var svårt att etablera en kontakt
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eller med personer som har en etablerad kontakt som inte räcker till. Inledningsvis ska
målgruppen kartläggas och utvecklingsområden identifieras.
Under 2018 har samtliga socialtjänstavdelningar tillsatt vars en socialpsykiatrisamordnare som
ingår socialpsykiatriska teamet tillsammans med två medarbetare från FSF. Först under hösten
var samtliga tjänster i teamet bemannade. Teamet har startats och har kontinuerliga möten varje
vecka för att diskutera gemensamma ärenden. Teamet arbetar utifrån metoden Case
management och samtliga i teamet har gått utbildning under hösten. Samordnarna ska fungera
som kontaktpersoner för frågor som rör målgruppen. De ska underlätta för både enskilda,
anhöriga och personal från hälso- och sjukvården och andra myndigheter att komma i kontakt
med socialtjänsten även om det inte finns något pågående ärende. Samordnarna ska också stötta
socialsekreterarna i pågående ärenden. Uppfattningen är att det är för tidigt att kunna se några
konkreta resultat av teamet arbetet då det är relativt nystartat. Samtidigt uppges det att det
konsultativa stödet används frekvent genom att ge råd och stöd eller genom att medverka vid
besök.
 Inventering av antal personer med behov av stöd av både ASF och FSF
Planerad aktivitet 2018 var att genomföra en inventering av antalet aktuella personer med
psykisk funktionsnedsättning inom ASF och FSF. Inventeringen genomfördes 2018 blev klar
först till hösten. Materialet kommer att sammanställas, analyseras och presenteras våren 2019.
 Samverkansstruktur mellan ASF och FSF
ASF och FSF ska arbeta fram en hållbar samverkansstruktur för att säkerställa rätt stöd till de
personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp från båda nämndernas
verksamheter. Hösten 2018 startades en gemensam ledningsgrupp för socialpsykiatri.
Ledningsgruppen ska arbeta för att skapa och upprätthålla en fungerande samverkan mellan
förvaltningarna genom att tydliggöra reglementen och gemensamt driva ett strategiskt
utvecklingsarbete för målgruppen. Styrgruppen består av avdelningschefer och
utvecklingssamordnare och ska vara Malmö stads forum att bereda frågor som avhandlas i de
samverkansform för psykisk hälsa som nämnderna har med Region Skåne.
 Struktur för brukarinflytande/medverkan på olika nivåer i Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2018 tagit fram en handlingsplan för
brukardialog. Handlingsplanen är framtagen med utgångspunkt att vara en grund för
förvaltningens fortsatta arbete inom området brukardialog.
Rapportering avseende förbrukade medel 2018
Nedan rapporteras fördelningen av de statliga stimulansmedlen inom ASF. Övriga aktiviteter har
skett inom ramen för ordinarie budget.
Avdelning
Norr
Norr
Öster
Söder
Söder
Väster

Aktivitet
Bemanning av socialpsykiatriskt team.
Psykologkonsultationer
Bemanning av socialpsykiatriskt team.
Bemanning av socialpsykiatriskt team.
Psykologkonsultationer
Bemanning av socialpsykiatriskt team.

Belopp (kr)
600 000
123 090
600 000
600 000
186 455
600 000
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Innerstaden
Innerstaden
Innerstaden
Social Resurs
Strategiska
Strategiska

Bemanning av socialpsykiatriskt team.
Unga-vuxna-mottagning (1,3 tjänster)
Del av 1 specialisttjänst och psykologresurs
för barn och unga
Specialpedagog på Kriscentrum boende
Implementering av ”Mina planer”
Utbildningar Första hjälpen för psykisk
ohälsa.
Totalt

600 000
750 000
186 455
584 000
245 000
100 000
5 175 000

Handlingsplan och planerade aktiviteter år 2019
Handlingsplanen för år 2019 är precis som förra året gemensam för ASF och FSF och innehåller
samma fokusområden. Revideringarna handlar om långsiktiga och kortsiktiga mål samt
aktiviteter. Ett förtydligande har gjorts kring vilka aktiviteter som är nya för år 2019 samt vilka
som är pågående respektive implementerade. De aktiviteter som bedöms implementerade har
inte längre behov av finansiering genom stimulansmedel. Det har däremot de aktiviteter som är
nya eller pågående då de inte ligger inom ramen för ordinarie budget. Det kan behöva göras en
prioritering av aktiviteter eftersom det ännu inte är klart hur mycket medel Malmö stad tilldelas
och hur den interna fördelningen blir. Nedan redovisas nya förbättringsområden och aktiviteter
för år 2019 som berör ASF.
FOKUSOMRÅDE 1 – Förebyggande och främjande insatser.
Förbättringsområde: Samverkan och helhetssyn
 Socialpsykiatriska teamet
Det nystartade stadsövergripande socialpsykiatriteamet ska utveckla sitt arbete samt
marknadsföra och tydliggöra sin roll i organisationen och i förhållande till samarbetspartners.
Teamet ska förstärkas med sjuksköterskekonsultresurs.
 Kompetensutveckling
En aktivitet handlar om att öka kompetensen hos socialsekreterare som möter målgruppen. En
pilotgrupp ska gå utbildning i återhämtningsinriktat arbetssätt tillsammans med FSF under våren
2019. Syftet är att utvärdera arbetssättets användbarhet inom ASF:s verksamheter för att ta
ställning till om och i så fall inom vilka verksamheter som metoden ska implementeras.
FOKUSOMRÅDE 3 – Enskildes delaktighet och rättigheter
Förbättringsområde: Delaktighet
 SIP/SVU
En projektledare ska tillsättas med uppdrag stödja implementeringen av SIP/SVU inom ASF.
År 2019 ska fokus flyttas till att SIP ska ha en god kvalitet där den enskildes målsättning klart
framgår. Under år 2018 har fokus varit att implementera Mina planer som är Region Skånes och
de skånska kommunernas IT-verktyg för SIP och SVU. Under 2019 genomförs sista delen i
implementeringen av Mina planer.
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ASF ska utbilda medarbetare i Case manager modellen och utarbeta en struktur för att arbeta
utifrån modellen inom verksamhetsområdena vuxna och barn och familj. En Case manager
samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva
ett så självständigt liv som möjligt.
FOKUSOMRÅDE 4 – Utsatta grupper
Förbättringsområden: Barn och unga, unga vuxna (neuropsykiatrisk diagnos och
självskadebeteende) samt personer med samsjuklighet
 Psykologbefattningar
Under 2018 utreddes förutsättningarna för att förstärka förvaltningens egna resurser vad gäller
psykologbedömningar. Ett förslag togs fram kring två psykologbefattningar som ska göra
kognitiva bedömningar vid familjehemsplaceringar. Under 2019 ska förslaget hanteras inom
förvaltningen.
 Ungavuxna-mottagningen
2018 var ett uppstartsår för mottagningen. Under år 2019 ska mottagningen marknadsföras och
synliggöras i organisationen.
 Ledningsgrupp för socialpsykiatri
I slutet av 2018 startades en gemensam ledningsgrupp för socialpsykiatri för ASF och FSF.
Under 2019 ska ledningsgruppen arbeta fram en vägledning till medarbetare för samverkan kring
målgruppen. Vägledningen ska ha en helhetssyn på individen och utgå från nämndernas
reglementen och delegationsordningar.
 Personer med samsjuklighet
ASF och FSF ska gemensamt utreda vad som behöver utvecklas för att tillgodose behoven hos
personer med samsjuklighet. Bland annat ska förvaltningarna inventera befintliga boendeformer
med och utan stöd för målgruppen.
Ansvariga

Petra West Stenkvist Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

