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Sammanfattning

Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2021. Funktionsstödsförvaltningen lämnar förslag på fördelning av medlen mellan Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och funktionsstödsnämnden, utifrån den gemensamt framtagna handlingsplanen för 2021
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslås godkänner fördelningen av stimulansmedel Uppdrag
psykisk hälsa 2021.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 210222 - Fördelning av stimulansmedel inom ramen för Uppdrag
psykisk hälsa 2021

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-02-11
Funktionsstödsnämnden 2021-02-22
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ASN
Beslutsunderlag
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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 Regioner (SKR). Överenskommelsen inom området psykisk hälsa och suicidprevention
2021-20221 mellan staten och SKR bygger på tidigare överenskommelser och utgår ifrån de analyser och handlingsplaner som kommuner och regioner gjort i enlighet med överenskommelserna mellan 2016 – 2020, som ett stöd för ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Årets överenskommelse har en inriktning på två år. Syftet är att skapa förutsättningar för ett systematiskt
utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa och att stärka strukturer för utveckling och innovation av nya arbetssätt och kunskapsstyrning i ordinarie strukturer. Inriktningen är att arbetet
ska utgå från ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att vidmakthålla och stärka den utveckling som skett genom tidigare satsningar och bidra till särskilda
insatser som utvecklar det förebyggande arbetet för att minska andelen som drabbas av psykisk
ohälsa. Överenskommelsen lägger speciellt fokus inom nedan områden:





Fortsatt utvecklingsarbete utifrån regionala och lokala handlingsplaner
Främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos barn och unga
Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med samsjuklighet
En god, effektiv och säker vård och omsorg som utgår från individens behov och bästa tillgängliga kunskap.
 Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen – en mer personcentrerad vård och omsorg
 Ett stärkt suicidpreventivt arbete
 En förstärkt psykiatrisk traumavård
Utöver de allmänna stimulansmedlen som fördelas till varje kommun respektive region kommer
länen tilldelas stimulansmedel. För Skåne innebär det att Skånes kommuner och Region Skåne
tilldelas gemensamma medel. De länsgemensamma medlen är avsedda att skapa en mer sammanhållen vård för personer med samsjuklighet och som är i behov av insatser från både kommuner och regioner, stärka brukarmedverkan och att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal
och regional nivå samt till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja psykisk hälsa och
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Ansvaret för fördelning av de länsgemensamma
medlen åligger Skånes Kommuner (SK) gemensamt med Region Skåne och beslutas i Regional
tjänstemannaberedning.
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Malmö stads handlingsplan 2021
Handlingsplanen2 utgår från Skånegemensam analys3 och handlingsplan4 som årligen följs upp,
revideras och kompletteras och bygger på förbättringsområden inom de fem fokusområden som
SKR fastställt i de tidigare nationella överenskommelserna 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.
I planen redogörs de aktiviteter som är planerade att genomföra under 2021 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.
Bilden nedan ger en översiktlig bild av handlingsplanen för 2021. Handlingsplanen kan komma
att justeras under året.

Handlingsplan 2020 Uppdrag psykisk hälsa
Skånes länsgemensamma analys, Överenskommelsen psykisk hälsa 2018. (uppdaterad för 2020)
4 Skånes länsgemensamma handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2018. (uppdaterad för 2020)
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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 10 051 874 kr5 i stimulansmedel för stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa år 2021. Föregående års fördelningsmodell ligger som grund för 2021 års
fördelning, vilket är överenskommet i styrgrupp för socialpsykiatri, där avdelnings- och enhetschefsrepresentanter från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen deltar. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tilldelas 4 675 000 kronor och funktionsstödsförvaltningen 5 376 874 kronor.
Förvaltning
Belopp (kr)
Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningen*
Totalt

4 675 000
5 376 874
10 051 874

* FSF tilldelades 701 874 kronor till finansiering av IPS-tjänst inkl. omkostnader i läkemedelsteamet på Beroendecentrum inom Region Skåne samt för stadsövergripande aktiviteter och samordningsansvar för Uppdrag psykisk
hälsa.

Rapportering till SKR
Kommuner och Regioner ska skicka en redogörelse till SKR avseende aktuell analys, långsiktiga
mål och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits har använts.
Region Skåne och Skånes kommuner gör de Skånegemensamma analyserna och handlingsplanerna. Malmö stads återrapportering av 2021 års erhållna stimulansmedel kommer att göras av
funktionsstödsförvaltningen senast den 31 januari 2022.
Ansvariga

Sema Soer Avdelningschef
Tarek Borg Förvaltningschef
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