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Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner är överens om att fortsätta det långsiktiga arbetet 

med att stimulera insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård 

och stöd till personer med allvarlig problematik varför en ny överenskommelse om psykisk hälsa har 

tecknats. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det 

långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där Sveriges Kommuner och Regioner bidragit med 

utvecklingsstöd till kommuner och regioner. 

Överenskommelsens viktigaste syften: 

 Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits 

fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser.  

 Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga 

kunskap.  

 Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att 

förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har 

drabbats. 

Regionen och samtliga kommuner i Halland har en upprättad regional handlingsplan som följs upp 

årligen. Kungsbacka kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i den regionala planen och är 

en uppföljning av tidigare års lokala handlingsplan. Handlingsplanens huvudfokus är att 

implementera vård- och stödsamordning (VOSS) som en arbetsmetod. Utöver VOSS planeras för 

att testa ett digitalt hjälpmedel i form av en applikation som heter Wellbee och även utökade 

öppettider på Regnbågen. Från nationellt håll trycker man på långsiktighet varför planen sträcker 

sig från 2021–2024. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21 

Handlingsplan psykisk hälsa Kungsbacka 2021–2024 

 

Beskrivning av ärendet 

Handlingsplan för psykisk hälsa utgör ett underlag likväl som redovisning för de statliga medel 

kommunens socialtjänst får inom området psykisk hälsa. 

 

Karin Martinsson                                     Diana Brovall 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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1 Nationella överenskommelsen Psykisk hälsa 2021  

Överenskommelsen som träffats mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) för 2021–2022 1 talar om hur länen gemensamt ska arbeta med insatser inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention under åren 2021-2022.  

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det 

långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till 

kommuner och regioner. 

 

1.1 Överenskommelsens syfte och innehåll 

Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 utgår från de tre 

övergripande syften som fastlades i 2020 års överenskommelse. Insatserna följs upp, 

utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att 

överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett 

strategiskt sätt. 

 

Överenskommelsens viktigaste syften: 

 

 Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner 

som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser 

 

 Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa 

tillgängliga kunskap 

 

 Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser 

för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de 

som redan har drabbats. 

 

 

 

                                                 
1 https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html 

 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html


  

2 Regional samverkan -Länsgemensam handlingsplan  

Uppdraget för uppföljning av den länsgemensamma handlingsplanen har av strategisk och 

taktiska grupper getts till Fokusgruppen för psykisk hälsa i Halland. I fokusgruppen ingår 

representanter från samtliga Halländska kommuner, Region Halland samt 

brukarorganisationer kopplade till psykisk hälsa, missbruk och samsjuklighet Länsgemensam 

uppföljning av handlingsplanen samt gemensam inrapportering har skett för 2020 års 

överenskommelse tillsammans med övriga kommuner och Region Halland. 

Kungsbackas handlingsplan och uppföljning utgår i stora delar ifrån den befintliga gällande 

Länsgemensamma Analys- och handlingsplanen i Hallands län. 

Från och med 2021 upplöses den regionala stödstrukturen och de taktiska grupperna och 

fokusgruppen psykisk hälsa övergår till att bli ett nätverk kopplat till den strategiska gruppen 

för god och nära vård i Halland. Ambitionen är att fortsatt samverkan kring handlingsplan och 

gemensamma aktiviteter ska ske via nätverket som tidigare.  

Syfte med nya nätverket psykisk hälsa: 

 Samordning av nationella överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention, där 

gemensam plan mellan region och kommuner ska redovisas till SKR. 

 Avstämning av gemensamma utvecklingsuppdrag inom ramen för länsgemensamma 

medel från ovan nämnda överenskommelse och andra pågående gemensamma 

aktiviteter. 

 Forum för avstämning kopplat till kunskapsstyrning och programområde Psykisk 

hälsa där arbete med VIP (vård och insatsprogram) för olika diagnoser pågår. 

Deltagare i nätverket är en representant från varje kommuns socialtjänst respektive 

närsjukvård och psykiatri som arbetar med frågor inom område psykisk hälsa, där kännedom 

om samverkan och gemensamma aktiviteter mellan huvudmännen är viktigt.  

 

 
 



  

3 Redovisning av regionernas och kommunernas 
utvecklingsinsatser. 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av medlen 

i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att tas fram av SKR 

tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Frågeunderlaget, som bl.a. 

syftar till att SKR och myndigheterna ska kunna följa och stödja genomförandet av insatserna, 

ska finnas tillgängligt för regioner och kommuner senast den 31 mars 2021. I redovisningen 

ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna har 

bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa. 



  

4 Lokal handlingsplan och aktiviteter Kungsbacka  

Detta dokument är dels en uppföljning och uppdatering av Kungsbackas Lokala handlingsplan 

2017 - 2018 Vilken i sin tur utgår ifrån ”Psykisk hälsa länsgemensam reviderad 

handlingsplan 2018-19 Hallands län” dokumentet sammanställer en långsiktig lokal 

planering av konkreta aktiviteter och åtgärder kopplade till psykisk hälsa fram till 2024  

Utgångspunkten är de i överenskommelsen angivna Fokus och utvecklingsområdena: 

 Förebyggande främjande insatser/arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser 

 Utsatta grupper 

 Enskildas delaktighet och rättigheter 

 Ledning, styrning och organisation 

 

I lokal handlingsplan 2017-2018 beskrevs samtliga aktiviteter som planerats i Kungsbacka 

inom området psykisk ohälsa och där huvudmålen utgår från den länsgemensamma 

handlingsplanen 2017-2018 vilka har brutits ned till delmål och kopplande aktiviteter lokalt i 

Kungsbacka. 

I Kungsbacka är det förvaltningen för Individ och familjeomsorg som 2019-2020 ansvarat för 

arbetet och större delen av innehållet i såväl lokal som länsgemensam handlingsplan psykisk 

hälsa kopplat till den nationella överenskommelsen.  

Fokus för det lokala arbetet i Kungsbacka individ och familjeomsorg ligger på fortsatt 

förbättrad samverkan samt förbättrad vård och stödkontext för dem vi är till för. 

Förbättrad samverkansstruktur 

Under 2020 sågs den interna strukturen för samverkan över inom IF vilket resulterat i ett 

förslag om utökat uppdrag för den styrgrupp som arbetat med VOSS att också arbeta med 

prioriterade samverkansfrågor  

En styrgrupp för samverkan och socialpsykiatriskt stöd har inför 2021 fått i uppdrag att arbeta 

med förbättrad samverkan gällande socialpsykiatri och psykiatrifrågor.  

och att skapa en plattform och vara drivande och styrande grupp i frågor gällande 

socialpsykiatri, samsjuklighet och missbruk och fatta beslut som krävs rörande samverkan 

med varandra och andra aktörer med individens behov i fokus. 

Utredning - Konsekvenser av ny socialtjänstlag  

En utvecklingsledare har inför 2021 fått i uppdrag att utreda hur den nya socialtjänstlagen 

kommer att påverka kommunen och göra en analys av vilka behov som finns av förebyggande 

arbete framöver. Arbetet ska kopplas ihop med budget och socioekonomiska aspekter och 

beakta möjligheterna att bedriva verksamheter och aktiviteter med nya arbets-, organisations- 

och finansieringsformer.  

 

 

Vård och stödsamordnig – Case management  



  

Kungsbackas uppföljning och beskrivning av aktiviteter för 2021 års medel ligger främst på 

framgångsfaktorn att delta i det gemensamma utvecklingsarbete som i den länsgemensamma 

handlingsplanen beslutats, samt att fullfölja det lokala projekt med särskilt avsatta medel för 

samordning och implementering av vård och stödsamordning och samverkan för personer 

med missbruk och samsjuklighet som pågår. 

Många personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och/eller missbruk behöver 

flera olika typer av vård- och stödinsatser. Dessa behöver samordnas och anpassas 

kontinuerligt efter individens behov. Förvaltningen utgår ifrån Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende samt Nationella riktlinjer för vård och 

stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd vilka tagits fram under 2020 och 

implementeras Nationellt under 2021.  

Vård- och stödsamordning ska bidra till att öka den enskildes livskvalitet och möjlighet till 

inflytande, självbestämmande över sin situation, ökad eller bibehållen funktion när det gäller 

boende, arbete och relationer samt ge ökad delaktighet i samhället. På lång sikt kan 

arbetssättet spara tid och resurser för det professionella nätverket, minska antalet avvikelser 

och negativa händelser som rör den enskilde och ge en förbättrad livskvalitet.  

Satsningen på Vård - och stödsamordning som arbetssätt vid behov av samordnade insatser 

förväntas ge långsiktig effekt. Planerade aktiviteter från handlingsplan 2017- 2018 fortlöper 

enligt plan inom Individ och familjeomsorg.  

Implementering tar tid och för att nå förankring och komma alla avsedda målgrupper tillgodo 

samt nå den förväntade samverkansstruktur som krävs med lokal öppenvårdspsykiatri, 

förlängs den pågående handlingsplanen och implementeringsprojektet genom fortsatt 

förstärkning av resurser som utvecklar vård och stödsamordning – Case management. 

Arbetssättet fokuserar på samverkan för utsatta grupper med svår komplicerad problematik, 

missbruk och samsjuklighet. Förlängningen av implementeringsprojektet sträcker sej till 2024 

och målet är att arbetssättet därefter är inarbetat i ordinarie verksamheter och processer.  

Brukarmedverkan och delaktighet 

Förvaltningen för individ och familjeomsorg arbetar med Brukarmedverkan genom att lyfta 

brukarmedverkan och tillgänglighet som viktiga avgörande faktorer i utveckling av ny 

hemsida för kommunen. Det är viktigt för ökad delaktighet att digitalt tillgängliggöra 

information och möjlighet till kommunikation. Till exempel anpassa VOSS material och 

information för digital användning. Vid revidering av material och informationsmaterial ges 

brukare möjlighet att delta i största möjliga mån.  

Suicidprevention 

Med anledning av det Nationella direktivet (punkt 5.2.3) gav Regionstyrelsens arbetsutskott i 

Halland den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med berörda 

förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional 

handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en 

kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för 

strategisk grupp.  

 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt och under hela processen deltagit i 

samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och brukarrepresentanter, i 

framtagandet av Region Hallands handlingsplan för suicidprevention och kommer att följa 

planen och samverka lokalt i de delar som rör den egna nämnden och socialtjänstens uppdrag. 



  

 

Ökat förebyggande stöd i samband med pandemin 

Individer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning är en grupp som är särskilt 

utsatta under pandemin. Även i normalläget finns en stor risk för isolering och i effekterna av 

pandemin riskerar att leda till isolering, utanförskap och ökad suicid.   

Inom socialpsykiatriskt stöd behövs därför aktiva utökade insatser för att förbygga och 

undvika försämring i den psykiska hälsan för målgruppen.  

Under våren 2021 kommer därför Aktivitetshuset inom sysselsättning SoL med tillhörande 

Café att ha helgöppet på både lördag och söndag. Detta möjliggör också att sprida ut 

deltagandet i tid och rum så att alla får möjlighet att komma och delta på ett smittsäkert sätt. 

 

Telefonstöd kvällar och helger vara ett komplement till ökade öppettider som extra stöd för de 

invånare som har insatser inom socialpsykiatriskt stöd inom förvaltningen för individ och 

familjeomsorg så som boendestöd och sysselsättning. Vid behov kan ett sådant stöd komma 

att komplettera ökade öppettider på Regnbågens aktivitetshus.  

 

Digitalisering – välfärdsteknik och psykisk funktionsnedsättning  

För målgruppen med psykisk funktionsnedsättning behöver förvaltningen också utveckla ett 

arbetssätt kring Digital utveckling som gynnar innovation och utveckling av välfärdsteknik 

och den enskildes självständighet, delaktighet och inflytande. Många personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har svårt att använda digitala verktyg som Appar, Bank-ID, deklarera 

online, mina vårdkontakter-1177 och annat som för övriga invånare är självklara.  

Ett önskat läge är att fler individer blir självständiga och kan använda digital teknik och ta del 

av det utbud av tjänster och information som finns i samhället. Här kommer förvaltningen att 

arbeta med ett antal testprojekt för att hitta lösningar och tjänster som kan underlätta såväl 

utförande av insatser samt underlätta vardagen för den enskilde med hjälp av teknik och nya 

interaktiva och webbaserade lösningar.  

Ett exempel är att förvaltningen under 2021 kommer att testanvända och erbjuda individer att 

testa en applikation baserat på ett system som ger möjlighet till kognitivt stöd. Syftet är ökad 

självständighet och tillgänglighet för individen samt möjliggöra visst utförande av insatser på 

distans, till exempel Boendestöd. 

Måluppföljning och genomförda aktiviteter   

Måluppföljning 2020 för Kungsbackas aktiviteter redovisas i en matris i avsnitt 6 i detta 

dokument. Uppföljningen visar bland annat på att satsningen på vård och stödsamordning ger 

resultat lokalt men beskriver också vad som behöver utvecklas och förbättras i 

implementeringsarbetet.  



  

5 Inriktningen på överenskommelse 2021  

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det 

långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till 

kommuner och regioner. 

Överenskommelserna utvecklas löpande tillsammans med SKR för att de ska bli så 

ändamålsenliga, bl.a. avseende antal och detaljeringsgrad, och kostnadseffektiva som möjligt. 

Parterna avser särskilt att utveckla arbetssättet för att uppnå ökad samordning av rapportering 

och redovisning avseende de ingångna överenskommelserna. Utvärdering och analys av vilka 

styrmedel som är mest ändamålsenliga beroende på insatsens karaktär sker löpande.  

Regeringen och SKR är överens om att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stimulera 

insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd 

till personer med allvarlig problematik. 

I överenskommelsen används psykisk hälsa som ett paraplybegrepp som inbegriper både 

psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet psykisk hälsa används när diskussioner 

förs kring området på en övergripande nivå som omfattar hela samhället. 

En tydlig målsättning under de kommande åren är att stärka samverkan mellan regioner och 

kommuner i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. 

5.1.1 Kommunernas utvecklingsområden utifrån 2021 - 2022 års överenskommelse: 

5.1.2 Utvecklingsarbete - handlingsplaner - förstärkning av  
kommunernas roll - mobila lösningar eller liknande. 

för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både 

kommuner och regioner, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan 

samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen kan användas för utveckling av mobila lösningar eller 

liknande arbetsmodeller/funktioner. 

 

Ett viktigt arbete i Kungsbacka är det fortsatta arbetet med att implementera Vård och 

stödsamordning som ett förankrat arbetssätt och metod, samt att ta fram tydliga rutiner för SIP 

och samverkan.  

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) skriver i ett yttrande på översyn av den nya 

socialtjänstlagen (SoL) att det idag är svårt att få en samordnad individuell plan även om man 

begär det. Detta gäller inte minst personer med samsjuklighet vid psykisk ohälsa och 

missbruk/beroende. Fortfarande saknar drygt hälften av kommunernas socialpsykiatrienheter 

rutiner som säkerställer att den enskilde informeras om SIP.  

5.1.3 Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst 

I detta område ingår bland annat att förstärka satsningar på arbetet med nationella riktlinjer 

gällande depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende, schizofreni samt 

levnadsvanor. Vidare ska regioner och kommuner arbeta med implementering av den kunskap 



  

som finns kring patientsäkerhet. Medlen kan användas till att förstärka regioners och 

kommuners arbete med systematisk uppföljning.  

I Kungsbacka behöver samverkan vid in och utskrivning från heldygnsvård förbättras både 

med regionens aktörer men också internt mellan olika ansvarande förvaltningar och insatser 

för målgruppen. Rutiner som anges i det regiongemensamma överenskommelsen ” Riktlinje 

för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård” behöver anpassas lokalt med rutiner och 

samverkansstrukturer utifrån den målgrupp och det kontext som berör den enskilde individen. 

Delar av detta arbete kommer för förvaltningen för individ och familjeomsorg att ske i en 

nyinrättad styrgrupp för samverkan (se punkt 2.2.1)  

5.2 Länsgemensamt i 2021-2022 års överenskommelse 

5.2.1 Insatser för personer med samsjuklighet. 

Som ett led i arbetet med att förbättra samarbete och en sammanhållen vårdkedja samt 

integrerade insatser har förvaltningen för Individ och familjeomsorg infört en styrgrupp för 

samverkan bestående av enhetschefer att på uppdrag av verksamhetschefer att arbeta 

med frågor och samverkan gällande socialpsykiatri och psykiatrifrågor. Boendestöd och 

Sysselsättning SoL, Vuxenenheten – öppenvård, Myndighet vuxen samt Funktionsstöd samt 

Bostad med särskild service, inriktning psykiatri, Daglig verksamhet,  

Syftet med uppdraget för styrgruppen är att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan 

verksamheter och enhetschefer inom den egna förvaltningen – samt med externa parter genom 

att uppdraget för Enhetscheferna att förutom att vara styrgrupp kring projektet för vård och 

stödsamordning, också arbeta med ett breddperspektiv kring samverkan. 

5.2.2 Insatser för stärkt brukarmedverkan. 

I Hallands län är det Region Halland som angetts som SKR som huvudansvarig aktör och 

samordnar arbetet där kommunerna är del- aktörer. En handlingsplan för brukarmedverkan 

har tagits fram under 2020 som ska implementeras och användas. Mottagare av 

handlingsplanen har utsetts av Psykiatrin Halland, Närsjukvården och Kommuner i Halland. 

Mottagaren får vägledning och stöd för kartläggning och Implementering. Varje 

förvaltning/organisation beslutar själv hur handlingsplanen bäst implementeras utifrån behov 

och förutsättningar.  

 

I Kungsbacka arbetar förvaltningen för individ och familjeomsorg för brukarmedverkan mot 

politiska nämndmål kring delaktighet och inflytande. På individnivå arbetar förvaltningen 

med att förbättra systematisk individuppföljning. Bland annat med IBIC (Individens behov i 

centrum) och förbättrad delaktighet och anpassad kommunikation vid individuella 

genomförandeplaner för beviljade insatser.  

Brukarråd finns på bostad med särskild service och sysselsättning. Vid genomförande av 

brukarenkäter finns målsättning om att införande och utvecklat användande av digitala 

plattformar och verktyg kan öka inflytande och delaktighet för många målgrupper med 

psykisk ohälsa. Ett annat sätta att arbeta med delaktighet och inflytande är tillämpningen av 

Vård- och stödsamordnig och förbättring av SIP där den enskilde ska göras delaktig genom 

hela processen.  

 



  

5.2.3 Suicidprevention. 

 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio 

strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en 

sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet 

består av nio åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, 

dels ett befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga 

för att det förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på 

bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att 

skapa stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

 

I Halland har en regional handlingsplan har tagits fram under 2020. Representanter för hälso- 

och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer har 

medverkat. Uppdraget har utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den 

nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper.  Handlingsplanen för suicidprevention i Halland gäller 2021- 2025. Till stöd 

för implementeringen av handlingsplanen finns under perioden en regional 

samordnarfunktion. Gemensam information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på 

vårdgivarwebben. Ansvaret för lokalt omhändertagande och implementering av 

handlingsplanen för suicidprevention ligger på respektive kommun.  

 

I Kungsbacka kommer det övergripande samordningsansvaret av den framtagna regionala 

handlingsplanen för suicidprevention att ske från förvaltningen för Kultur och fritid. Bland 

annat kommer utbildningar i psykisk livräddning att samordnas för kommunanställda. 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg har en planering i förvaltningens målarbete för 

2021 – 2022 att delta utifrån de delar som berör den egna nämnden. 

En åtgärd och satsning som kommer att göras i Kungsbacka under 2021 och som syftar till att 

förebygga försämrad psykisk hälsa och suicid är utökade öppettider till helger på 

Aktivitetshus och Café sysselsättning SoL aktiviteten avser ”Ökat förebyggande stöd i 

samband med pandemin” ( avsnitt 4 )  

5.2.4  Ungdomsmottagningar. 

Syftar till arbete med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga. I Halland är det Region Halland som ansvarar för ungdomsmottagningarna i alla 

kommuner och det stora samverkansarbetet behöver ske tillsammans med förvaltningarna för 

För- och grundskola samt Gymnasie och arbetsmarknad.   
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6 Mål och aktivitetsuppföljning Lokal handlingsplan 2021    

   Uppföljning mål och aktiviteter- Handlingsplan Psykisk hälsa 2019-2020  

 

Fokusområde  

  

Mål/Delmål  Plan 2017 -2018  Uppföljning Uppföljning 2021 /Planering – 2024)  

Förebyggande 
främjande 
insatser/ 
Arbete 

 

MÅL Halland 
 

”Ett förebyggande och 

främjande arbete när det 

gäller psykisk hälsa 

behöver göras på många 

olika arenor, samtidigt 

och samordnat. 

Främjande av hälsa och 

förebyggande av ohälsa 

är av stor betydelse för 

framtiden” 

 

- Länsgemensam 

handlingsplan Halland  

Se handlingsplan  

2017-2018 

 

dec  2020 – febr 2021  

Handlingsplan för suicidprevention har under 

2020 tagits fram i Halland. Förvaltningen för 

individ och familjeomsorg har deltagit aktivt med 

representant i framtagandet av planen men den 

kommunövergripande implementeringen av 

planen kommer från 2021 att samordnas lokalt 

av förvaltningen för Kultur och fritid som arbetar 

med förebyggande och främjande av folkhälsan.  

 

 

 

Tillgängliga 
Tidiga insatser 
  

 

MÅL Halland 
 

”Personer med psykisk 
ohälsa måste kunna 
räkna med att få tillgång 
till rätt insatser i rätt tid. 
Fokus bör bland annat 
ligga på att motverka 
utanförskap och ojämlika 
levnadsvillkor. För att ge 
rätt stöd är det viktigt att 
kunskapsbaserade 
insatser erbjuds tidigt” 

 
- Länsgemensam 

handlingsplan Halland 
 

Se handlingsplan  

2017 - 2018 

 

dec 2020 – febr 2021  

Ansvar för lokala aktiviteter ligger i andra 

förvaltningar. Individ och familjeomsorg 

samverkar och deltar i kommungemensamt 

målarbete och aktiviteter. 
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Utsatta grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MÅL Halland 

 
 
Öka den enskildes 
livskvalitet och 
självbestämmande 
 
minska antalet dagar i 
slutenvård samt att förebygga 
återinläggningar. 
 
 
Alla aktuella patientgrupper 
som har behov, 
erbjuds vård och 
stödsamordning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se även handlingsplan  

2017-2018 

 

” Vård och stödsamordning 

skall erbjudas enligt nationella 

riktlinjer. 

I Hallands län har beslut fattats 
i samverkan mellan region 
Halland och samtliga 
kommuner, om att vård- och 
stödsamordning ska erbjudas 
till personer med schizofreni, 
schizofreniliknande tillstånd 
eller annan psykossjukdom. 
Vård- och 
stödsamordning bör även 
kunna erbjudas för personer 
med missbruk, samsjuklighet 
och/eller annan omfattande 
komplicerad psykiatrisk 
problematik vid behov.  ” 

 
dec  2020 – febr 

2021 

Uppföljning av Aktiviteter 2020: 

 

Satsning på Vård - och stödsamordning 

förväntas ge långsiktig effekt. Planerade 

aktiviteter i handlingsplan 2017- 2018 

fortlöper och förlängs till 2024 inom Individ 

och familjeomsorg.  

 

Den länsgemensamma utbildning som 

genomförs av fördjupningsutbildade 

medarbetare och i samverkan med 

kommunerna och Regionens psykiatri har 

fallit ut väl och beslut tagits om att den ska 

fortgå löpande. (bilaga 4) I utbildningen har 

brukare deltagit och delat erfarenheter av 

psykisk sjukdom och vård och 

stödsamordning. 

 

Samordnare för vård och stödsamordning 

anställdes i förvaltningen för IF under 2020. 

Samt förstärkta verksamhetsnära resurser 

inom boendestöd, sysselsättning SoL, 

missbruk öppenvård samt bostad med 

särskild service och daglig verksamhet.  

 

Kartläggning är gjord med berörda chefer 

och Voss medarbetare. En Workshop 

resulterade i en plan för gemensamma 

implementerings aktiviteter 2021. Fler 

brukare har erbjudits 

VOSS vilket ökar möjligheten till ett 



2021-2024 Kungsbacka kommun 
 

15 
 

 
Forts. Utsatta 
grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mål i Vård och 

stödsamordningsprojektet 

Kungsbacka 2021-2024:  

 
Önskade effekter kort sikt 

– synliggöra vilka 

aktiviteter som görs och 

vilka resurser som behöver 

utvecklas/förändras 

Önskade effekter lång sikt 

– Alla berörda vet när 

VOSS ska erbjudas kopplat 

till övriga processer och att 

processen är känd av 

medarbetare. 

självständigt liv. 38 Aktiva VOSS ärenden 

fanns inom IF i oktober 2020. (Se bilaga 2)  
 

Uppföljning i form av mätning görs sedan 

sept. 2020 månadsvis utifrån kön, ålder 18-

29 samt 30-65 samt enhet.  

Uppföljning av handlednings insatser samt 

behov av fortsatt stöd gjordes i November 

genom en enkät till alla grundutbildade  

(se bilaga)  

 

I samband med omorganisation av 

sysselsättning SoL informerades samtliga 

deltagare på den berörda enheten om 

möjligheten till VOSS och 7 individer av 23 

tillfrågade valde att påbörja en VOSS 

process. 

 

Aktiviteter för måluppfyllelse - Vård och 

stödsamordningsprojektet 2021-2024:  

 

Planerad Aktivitet 2021  -Kartläggning  

Kartlägga hur processen för VOSS inom IF 

ser ut samt aktiviteter och rutiner som är 

kopplade till VOSS ser ut samt vilka resurser 

som används. 
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Önskad effekt - kort sikt 

Ökad kunskap och kännedom 

om förhållanden inom IF och 

när och hur SIP ska användas 

med utgångspunkt från 

individens behov och 

delaktighet 

Önskad effekt - lång sikt  

tydliga rutiner och hög 

kunskap om SIP och dess 

syfte vilket möjliggör att den 

enskilde kan påverka och ha 

inflytande under hela SIP-

processen. 

Ökad samverkan och tryggare 

invånare och effektivare 

utnyttjande av resurser. 

 
 

 

Önskad effekt kort sikt: 

Medarbetare känner sig 

säkrare med arbetssättet och 

fler individer erbjuds Vård 

och stödsamordning. 

Önskad effekt lång sikt:  

Ökad samverkan och större 

möjlighet för individer att ta 

hand om sitt liv 

 
 

 

 

 

 

Planerad Aktivitet 2021 - Skapa 

gemensamma rutiner för hur IF arbetar 

med SIP. 

Genom tvärprofessionell arbetsgrupp 

kartlägga rutiner kopplade till SIP. Vid behov 

revidera rutiner, tillgängliggöra och sprida 

kunskap. 

 

Planerad Aktivitet 2021  - Förbättra 

metodstöd VOSS 

Vad ska göras: 

Se till att det finns rutiner och kunskap för 

att medarbetare ska arbeta evidensbaserat 

med arbetssättet Vård och stödsamordning 

 

Nyhetsbrev om VOSS och samverkan ska 

skickas ut regelbundet till berörda från 

februari 2021 

 

Planerad Aktivitet 2021 - Förbättrad 

struktursamverkan inom socialpsykiatriska 

området  

Genom att ge styrgrupp för vård och 

stödsamordning ökat tydligt uppdrag att 

arbeta med samsyn om på vilket sätt vi ska 

samverka socialpsykiatriska frågor skapas 

förutsättningar att bedriva strukturerad 

intern och extern samverkan och skapa 

struktur, organisering och ansvarsfördelning 

i frågor som rör socialpsykiatri. 
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Önskade effekter kort sikt – 

följsamhet i upprättade 

överenskommelse och 

lagstiftning gällande 

socialtjänst, en förutsättning 

förframgångsrik 

implementering av vård och 

stödsamordning 

Önskade effekter lång sikt – 

Fungerande samverkan på 

alla nivåer, internt och 

externt 

 

 

 

Planerad Aktivitet 2021 - Fortsatt 

uppföljning av statistik och antal ärenden  

Uppföljning av tillgänglig, relevant data och 

statistik gällande VOSS och samverkan 

kommer att ske löpande. 

 

Aktivitet - Fortsatt utbildning  

Fortsatt genomförande av länsgemensam 

utbildning i egen regi med hjälp av 

fördjupningsutbildade medarbetare i 

Halland. vid behov genomförs utbildningen 

via digital plattform. 
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Enskildas 
delaktighet och 
rättigheter 

 

 
MÅL Halland 

 
Att öka den 
enskildes 
delaktighet och 
inflytande 

 
 
Erbjuda ett 
varierat och 
anpassat utbud av 
tjänster, insatser i 
syfte att förstärka 
brukarnas 
möjligheter till 
meningsfull 
sysselsättning 
samt inflytande 
och delaktighet på 
individ-, 
verksamhets- och 
systemnivå. 

 

 

Se handlingsplan 

 2017 - 2018 

 
dec 2020 – febr 2021 

Uppföljning av Aktiviteter 2020: 

 
Sysselsättning SoL för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, samt möjligheten till vård 
och stödsamordning är en viktig förutsättning 
för vägen mot eller för att behålla eller närma 
sej ett självständigt liv och självförsörjning.  
 
Specialiserade arbetskonsulenter arbetar med 
Individer som önskar närma sej 
arbetsmarknaden. Individer har ofta flera 
diagnoser och en komplicerad livssituation som 
följd av psykisk funktionsnedsättning. I vissa 
fall i kombination med missbruk och 
samsjuklighet.  
 
De framgångsrika metoder som tillämpas är IPS 
- Individual Placement support, Supported 
Employement samt Vård och stödsamordning.  
40 nya individer har under 2020 inkommit till 
sysselsättning SoL.  Upparbetat samarbete 
finns med AF, FK och 
individsamverkansteamet. 
 
Av sammanlagt 96 individer har 21 personer 
har haft sysselsättning SoL i utflyttad 
verksamhet på den öppna arbetsmarknaden.   

2 personer har under 2020 fått en anställning 

på sin sysselsättningsplats/företag med hjälp 

av arbetskonsulent.   

Samarbete med 5 nya företag har 2020 

etablerats och erbjudit sysselsättningsplats 
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Under året har dock arbetet försvårats av 

pandemin.  

Ledning, styrning 
och organisation 

 Se handlingsplan 2017-
2018 
 

dec  2020 – febr 2021 Uppföljning av Aktiviteter 2020: 

Förvaltningen för individ och familjeomsorg har 

ansvarat för huvuddelen av arbetet och 

aktiviteterna i lokal handlingsplan psykisk 

hälsa.  

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 

har delaktigt i framtagandet av Länsgemensam 

handlingsplan Suicidprevention från 2019-2020 

 

Regional handlingsplan för suicidprevention 

antas från juni 2021  

 

Från 2021 har den styrgrupp med enhetschefer 

inom IF som ansvarat för Vård och 

stödsamordningsprojektet, fått utökat uppdrag 

att skapa en plattform och struktur i frågor om 

intern och extern samverkan kring 

socialpsykiatri, samsjuklighet och missbruk.  

 

Kontaktpersoner från IF har uppdragits att 

under 2021 arbeta med revidering av regionala 

samverkansöverenskommelser i Halland.  

IF har lämnat remissvar på översyn av ny 

Socialtjänstlag. En utvecklingsledare har 

uppdragits att under 2021 med hjälp av övriga 

förvaltningar i kommunen utreda 

konsekvenser och möjligheter med ett 

socioekonomiskt kommunperspektiv. 
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Bilaga 1 Kartläggnings workshop VOSS 
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BILAGA 2 uppföljning Vård och stödsamordning 

2020 
 

 
 

HELA IF Totalt MÄN KVINNOR 18-29 år 30-65 år Skillnad  

SEP 24 8 16 10 14   

OKT 38 18 20 16 22 14  

NOV 35 14 21 12 23 -3  

DEC 32 15 17 12 20 -3  
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BILAGA 3 – utvärdering av Handledning VOSS 
 

Länk till sammanfattning 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=EgxMWnB9z0iboYYj75ZyEnnDL0WUXlBEs

2LvdUpUnVtUMUlMSkFBSzQ4RzAxVkJDTkZPWUw4T1VLMS4u&AnalyzerToken=DjLOSNUfn

BajTaD5IdcL0VXxVIhNBYdL 

 

 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=EgxMWnB9z0iboYYj75ZyEnnDL0WUXlBEs2LvdUpUnVtUMUlMSkFBSzQ4RzAxVkJDTkZPWUw4T1VLMS4u&AnalyzerToken=DjLOSNUfnBajTaD5IdcL0VXxVIhNBYdL
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=EgxMWnB9z0iboYYj75ZyEnnDL0WUXlBEs2LvdUpUnVtUMUlMSkFBSzQ4RzAxVkJDTkZPWUw4T1VLMS4u&AnalyzerToken=DjLOSNUfnBajTaD5IdcL0VXxVIhNBYdL
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=EgxMWnB9z0iboYYj75ZyEnnDL0WUXlBEs2LvdUpUnVtUMUlMSkFBSzQ4RzAxVkJDTkZPWUw4T1VLMS4u&AnalyzerToken=DjLOSNUfnBajTaD5IdcL0VXxVIhNBYdL
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BILAGA 4 utvärdering av VOSS utbildning 2020   
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1 Inledning 

Den reviderade handlingsplanen innehåller både länsgemensamma satsningar som 
genomförs för att öka förutsättningarna för ökad psykisk hälsa i Halland samt exempel och 
förslag på lokala aktiviteter som respektive kommun och Region Halland själva beslutar 
om. 

Fokusgrupp Psykisk hälsa är styrgrupp för framtagande av den länsövergripande 
handlingsplanen. De som ingår i Fokusgrupp Psykisk hälsa är representanter från 
samtliga kommuner i Halland, samt representanter från Närsjukvården och psykiatrin 
samt representanter från brukarorganisationerna. 

Handlingsplanen utgår från Regeringens och Sveriges kommuner och Landstings (SKL) 
överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018”. En central 
del av överenskommelsen utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får 
stimulansmedel för att göra analyser, utforma handlingsplaner och sätta upp mål (kort- 
respektive långsiktiga) för att utveckla insatser kring psykisk hälsa. Bakgrunden till 
överenskommelsen är Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020, som 
togs fram 2015. 

1.1 Bakgrund 

  
Psykisk hälsa är mer än frånvaro av psykisk sjukdom. Psykisk hälsa är ett tillstånd där en 
person känner ett psykologiskt välbefinnande, kan nå sin fulla potential, hantera 
vardagliga motgångar och leva sitt liv i värdefulla sociala sammanhang och bidra till 
samhället. Bara personen själv kan avgöra i vilken utsträckning hen har psykisk hälsa. 
Psykisk hälsa är inte heller med nödvändighet ett statiskt tillstånd. I själva verket kommer 
de flesta att uppleva både psykisk hälsa och ohälsa under en livstid och även personer 
som drabbats av en psykisk sjukdom kan under rätt förutsättningar uppnå psykisk hälsa.  

Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar allt från psykiska besvär som stör 
välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv till psykisk sjukdom. Det är ett vitt spektrum 
av tillstånd av olika karaktär och definieras antingen av en individs upplevelse eller som 
ett kliniskt definierbart sjukdomstillstånd. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då 
människor visar tecken på psykiska symtom som sömnsvårigheter, oro och ångest eller 
nedstämdhet. De psykiska besvären kan på olika sätt påverka funktionsförmågan. När 
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begreppet psykisk ohälsa använts är det dock viktigt att inte sjukdomsförklara det som 
kan vara normala reaktioner på t.ex. en påfrestande livssituation.  

Psykisk sjukdom är tillstånd där flera olika symtom förekommer samtidigt på ett sätt som 
gör att det är meningsfullt att sätta en diagnos. Psykisk störning eller psykisk sjukdom 
avgränsas idag utifrån operationella definitioner i internationella klassifikationer. Psykisk 
sjukdom kan också leda till en psykisk funktionsnedsättning. 

Psykisk funktionsnedsättning definierades av den statliga utredningen Nationell 
psykiatrisamordning som”ett tillstånd där personen upplever väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas 
komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill 
säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning 
och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen”.  

När man använder begreppen psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom kan 
man också komma ihåg att främjande arbete syftar till att främja psykisk hälsa, 
förebyggande arbete syftar till att motverka psykisk ohälsa och behandlande arbete syftar 
till att behandla psykisk sjukdom.  

1.2 Syfte 

Regeringen och SKL har en gemensam målsättning om psykisk hälsa åt alla och att 
arbetet ska utformas med hänsyn tagen till regeringens mål om att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation. Syftet med Regeringens och SKL:s överenskommelse 
är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, 
såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Det finns också ett behov av att skapa mer sammanhållna vård- och 
stödprocesser som utgår från den enskildes behov och rättigheter. Vården och 
socialtjänsten behöver samordna sina insatser i större utsträckning. Det gäller såväl 
mellan olika delar av vården som mellan kommuner och landsting. Enskildas delaktighet i 
den egna vården och omsorgen behöver också öka, inte minst när det gäller barn och 
unga.  

Handlingsplanen utgår från de fem fokusområden som finns beskrivna i den nationella 
överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018” och tar 
upp fem fokusområden som kommuner och region bör titta närmare på:  

 Förebyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser 

 Enskildas delaktighet och rättigheter  

 Utsatta grupper 

 Ledning styrning organisation 
 
I denna reviderade handlingsplan finns en kortare beskrivning av aktiviteter i Region 
Halland och kommunerna. För mer utförliga handlingsplaner, kontakta respektive kommun 
eller Region Halland. 
 

2 Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete 

Ett förebyggande och främjande arbete när det gäller psykisk hälsa behöver göras på 
många olika arenor, samtidigt och samordnat. Främjande av hälsa och förebyggande av 
ohälsa är av stor betydelse för framtiden.  

2.1 Gemensamma aktiviteter – Region och kommuner 

2.1.1  Välmående ger resultat 
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Välmående ger resultat är en utbildningssatsning i samarbete mellan Region Halland och 
skolor med syfte att öka både pedagogers och barns/elevers välmående samt elevers 
prestation i skolan. Målsättningen är att ge alla barn förutsättningar att växa och utvecklas 
på bästa sätt och att öka barns/elevers välmående och prestation i skolan Det finns ett 
mycket starkt samband mellan villkoren under uppväxten och hälsa. Därför är också 
värdet i att ge alla barn förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt stort för både 
individen och samhället. Välmående ger resultat initierades av de lokala nämnderna 
i Varberg, Falkenberg och Laholm. Efterhand har även de lokala nämnderna i 
Kungsbacka, Hylte och Halmstad anslutit. Arbetet sker tillsammans med kommunerna och 
det är här pilotstudierna har genomförts. I och med den påbörjade 
processledarutbildningen kommer det att finnas utbildade processledare i varje kommun. 

2.2   Aktiviteter i Region Halland   

2.2.1 Ungdomsmottagningar  

 Ungdomsmottagningen i Halland startar digital mottagning 

Målet är att nå ungdomar på kompletterande sätt. Denna mottagningsform ska inte ersätta 
de fysiska besöken men vara en möjlighet för de som av olika anledningar inte vill eller 
kan komma till mottagningen, vilket kan vara avstånd, svårt med tider, obehag av att sitta i 
väntrum eller att man inte vill bli sedd på ungdomsmottagningen. Provperioden över 
sommaren startade i juni med Drop-in 10.30-12 för barnmorska samt 11-12 för samtals-
personal varje vardag. Den digitala mottagningen bemannas än så länge från Ung-
domsmottagningen i Halmstad med en kurator och en barnmorska. Sedan start i juni har 
det varit cirka 10 samtal till barnmorska, inga till samtalspersonal. Det finns även möjlighet 
att personalen vid alla UM kan erbjuda återbesök via digital mottagning. Förhoppningen är 
att nå fler ungdomar på deras villkor. 

2.3 Aktiviteter i kommunerna 

2.3.1 Laholm.  

Börja Prata är ett projekt som drivs i flera av kommunens skolor i samverkan med 
socialtjänst och elevhälsa. Projektet vänder sig till barn som är anhöriga till föräldrar med 
psykisk ohälsa eller missbruksproblem, som känner sig osynliga och inte vet var de kan få 
hjälp och stöd.Syftet med projektet är att stärka barnens psykiska hälsa och kompetens. 
Projektet är kopplat till Högskolan i Halmstad, som tillhandahåller ett validerat 
utvärderingsinstrument för att mäta skyddsfaktorerna. 
 
För att främja barn och ungas psykiska hälsa har ett gemensamt arbete startat med skola, 
kultur och fritid samt Region Halland. Arbetet utgår från tidigare förstudier och ska 
resultera i en modell för samverkan kring tidiga och förebyggande insatser. Bl.a. har 
Skottlandsmodellen lyfts, en samverkansmodell för  tidiga insatser för barn ocu unga. 

2.3.2 Halmstad 

Utveckling av tidigare satsningen ”Ökade livschanser” med tillsättande av 
projektledartjänst rörande samverkan med mödravårds och barnavårdscentral och 
förskola, i syfte att arbeta förebyggande riktat till barn 0-6 år.  

Utveckling av webbkommunikationen UngKom inriktat på barn och ungas psykiska hälsa. 
Behov finns av att utveckla förmågan att kommunicera med barn och ungdomar på nya 
sätt. Förarbete är framtaget för möjlig modell inom området för att skapa en unik modell i 
Halmstad – UngKom. 

2.3.3 Hylte 
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Hylte genomför satsning på första hjälpen i psykisk ohälsa. Föreläsning både för 
medarbetare och kommuninvånarna under våren 2018 på tema självskadebeteende och 
suicidpreventivt arbete. 

I Hylte finns ett stabilt och utvecklat anhörigstöd. Här erbjuds olika former av stödinsatser 
såsom anhöriggrupper/studiecirklar, enskilda stödsamtal, föreläsningar och avlösning i 
hemmet kostnadsfritt. 

I Hylte kommun finns lokal elevhälsa på varje skolenhet och central barn- och elevhälsa 
riktad mot förskolor och skolor i kommunen. Gemensamt är att man samverkar 
tvärprofessionellt med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. 

2.3.4 Falkenberg 

Kurs ”Förälder i Sverige” som riktar sig till personer inom integration Halland och 
asylsökanden på anläggningsboenden. 

”Välmående ger resultat” en utbildningssatsning i samarbete med Region Halland i syfte 
att öka både pedagogers och barns/elevers psykiska välmående. 

Sysselsättning ”Gröna Gatan” ska fortsätta att utveckla aktiviteter med tydlig inriktning för 
personer med psykisk ohälsa och fortsätta samverka med Arbetsmarknadsenheten kring 
eventuellt yrkesinriktad praktik eller sysselsättning.  

2.3.5 Varberg 

Lokala samverkansgrupper träffas ca en gång per månad. Syftet är att diskutera frågor 
som rör psykisk ohälsa och som är gemensamma för samtliga myndigheter, dela 
information om varandras verksamheter, förändringar i regelverk och lagstiftning och 
samverkansfrågor på övergripande nivå.Gruppen är även styrgrupp för personligt ombud. 

Varbergs kommun har utvecklat en arbetsmetod/ process för att möta personer med 
komplex beteendeproblematik som innebär att ett särskilt team kan kallas samman för att 
kartlägga och göra handlingsplan för individer med omfattade psykiska 
funktionsnedsättningar. Heldagsutbildning för handläggare, utförare och hälso-
sjukvårdspersonal har genomförts 2018 med föreläsning av Bo Heilskov i lågaffektivt 
bemötande.  

2.3.6 Kungsbacka 

Genom satsningen ”Hälsosam skola” öka skolornas medvetenhet och kunskap om hur de 
kan arbeta för att främja elevernas psykiska och fysiska hälsa. Målet är att sprida 
arbetssättet till alla kommunens skolor. 

De två skolor som deltar i den regionala utbildningssatsningen ”Välmående ger resultat” 
fortsätter utveckla sitt arbete. Satsningen kommer att breddas att gälla generellt inom 
gymnasie och förskoleförvaltningarna. 

Samverkan kring tidiga insatser för barn och unga: utveckling av En Dörr In (EDI). 
Kungsbacka har under 2018 deltagit i studiebesök i Skottland med representanter från de 
halländska kommunerna och regionen. Därefter har berörda förvaltningar inom 
socialtjänst skola och folkhälsa påbörjat dialog om samarbete kring ”Samverkan tidiga 
insatser för barn och unga” som en fortsättning på En Dörr In. Syftet är att samverka 
bättre för att tidigt nå barn och unga som riskerar att fara illa. Kungsbacka är med i ett 
nationellt nätverk för utveckling av samverkan och tidiga insatser för barn och unga. 

3 Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser 

Personer med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att få tillgång till rätt insatser i rätt 
tid. Fokus bör bland annat ligga på att motverka utanförskap och ojämlika levnadsvillkor. 
För att ge rätt stöd är det viktigt att kunskapsbaserade insatser erbjuds tidigt. 



Psykisk hälsa – länsgemensam handlingsplan    Sida 8 av 21 

 
 

 

  
  

3.1 Gemensamma aktiviteter – Region och kommuner 

Utveckling av standardiserade vårdförlopp som sker i Region Halland kommer på sikt att 
inkludera samtliga kommuner i Halland 

3.2 Aktiviteter i Region Halland 

3.2.1 Standardiserat vårdförlopp och process för vuxna med depression 

Socialstyrelsen har kommit med nya nationella riktlinjer för behandling av depression och 
ångest vid årsskiftet 2017/18. Målet är att utifrån de nationella riktlinjerna ta fram en 
regional vårdriktlinje i Region Halland med standardiserat vårdförlopp för hur vården för 
depression- och ångestpatienter ska bedrivas inom närsjukvård och specialistpsykiatri.  

3.2.2 Standardiserat vårdförlopp och process för vuxna med adhd 

Det har påbörjats ett övergripande arbete med att ta fram en sammanhängande vårdkedja 
mellan närsjukvård och psykiatrin. Målet är att väntetider och glapp mellan vårdgivare ska 
minska. Övergångar mellan olika vårdformer ska göras så smidiga som möjligt och beslut 
om var patientens vård ska utföras ska tas med fokus på patientens bästa. Det gäller 
även andra kontaktytor såsom vårdgrannar och kommunala insatser.  

3.2.3 Kliniskt patientbaserad uppföljning 

Kliniskt patientbaserad uppföljning handlar om att bygga upp ett digitalt 
uppföljningssystem som bygger på patientens självskattade psykiska hälsa i syfte att göra 
behandlingsprocessen smidigare och effektivare för både patient och behandlare. Pilottest 
pågår på två vuxenpsykiatriska mottagningar under hösten 2018, därefter kommer 
metoden att utvärderas och implementeras brett. 

3.2.4 adhd-process barn 

Snabbspår har tagits fram för adhd-problematik utan samsjuklighet. En databas håller på 
att utvecklas för att på ett systematiskt sätt följa adhd-processen från inremiss, via adhd-
diagnos till start av behandling. Syftet är att tydliggöra förbättringsområden och förslag till 
förbättringar samt utveckla samarbete med vuxenpsykiatrin t.ex. vid patientövergångar 
från BUP till vuxen-psykiatrin. 

3.2.5 DBT-process barn 

Dialektisk beteendeterapi - DBT vänder sig till unga med i huvudsak självskadebeteende, 
metoden har bedrivits på barn och ungdomspsykiatrin i Varberg sedan 2005. För att 
erbjuda likvärdig och patientsäker vård i hela regionen ska fler personal utbildas och två 
DBT-team startas upp under 2018-2019. DBT-teamen ska kunna ta emot patienter och 
föräldrar ifrån hela Halland.   

3.2.6 En väg in till vården för barn och unga med psykisk ohälsa  

Syftet med projektet är att förenkla kontaktvägarna och skapa en gemensam väg in till 
vården för barn och unga med psykisk ohälsa oavsett var patienten söker. Projektet sker i 
samverkan mellan närsjukvården och barn och ungdomspsykiatrin BUP. På sikt är 
målsättningen att involvera kommunerna med socialtjänst och skolhälsovård. 

3.2.7 KBT, kognitiv beteendeterapi på nätet i Närsjukvården. 

Tjänsten ska komma att erbjudas invånarna  genom Vårdcentralen Halland.Upphandling 
av det behandlingsprogram som ska användas för KBT behandling på nätet pågår och 
sedan tar utbildningsinsatser vid, där vårdcentralerna kopplas på vartefter.Det sker alltid 
en bedömning  av profession med kompetens huruvida KBTpå nätet är lämplig 
behandlingsmetod.   
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3.3 Aktiviteter i kommunerna 

3.3.1 Laholm 

Laholms kommun tillsammans med Hylte kommun deltar i ett projekt som genom 
hälsofrämjande aktiviteter, samhällsinformation och stöd i språkinlärning har som mål att 
underlätta integration och etablering för nyanlända föräldrar med små barn. 
Utgångspunkten för aktiviteten är öppen förskola i båda kommunerna.  
Satsningen Första hjälpen psykisk hälsa pågår med målet att öka kunskapen kring 
psykisk hälsa, att bilda en gemensam kunskapsplattform samt skapa handlingsplaner 
inom de olika verksamheterna. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa 
och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Kursen vänder sig till 
medarbetare inom socialtjänst och vård och omsorg, civilsamhället och 
brukarorganisationer. Tanken är att även att b la skola, kultur och fritid ska erbjudas 
utbildning. Under 2018 kommer 160 medarbetare och frivilliga ha fått utbildningen. 

3.3.2 Halmstad 

Utökning av verksamheten Nova - barngruppsverksamhet för barn med föräldrar med 
missbruk-/beroende och psykisk ohälsa, genom tillsättande av ytterligare handledarpar 
om totalt en halvtidstjänst, i syfte att öka kapaciteten inom verksamheten.     

3.3.3 Hylte 

Familjecentralen erbjuder en mötesplats för att stärka barnfamiljernas sociala nätverk, att 
tidigt upptäcka hjälpbehov och att vara en samlad resurs för barnfamiljer i olika skeden. 
Familjecentralen innehåller elevhälsa, socialtjänst barn o unga samt öppen förskola. 

3.3.4 Falkenberg 

Utveckla vårdkedjan för barn- och unga för att möta behov av tidigt stöd. 

Ökade kunskaper om äldre med psykisk ohälsa för personalgrupper inom äldreomsorg 
och boendestöd.  

3.3.5 Varberg 

Fortsatt metodstöd för att personalens arbete med bemötande och behandlingsmetoder 
för att möta barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. 

Arbete med implementering med IBIC - Individens behov i centrum är inplanerad under 
hösten 2018.IBIC är en metod för kartläggning av indivens behov och utformning av 
insatser och vänder sig till individer med funktionsnedsättning. 

3.3.6 Kungsbacka 

Satsning på förebyggande föräldrastöd ”Cope” till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år 
pågår. Det övergripande syftet är att ge föräldrar verktyg för att förstå och hantera sitt 
barns beteende. Genom att förbättra deras förmåga att hantera typiska vardagsproblem 
och konfliktsituationer vill man förbättra samspelet och minska konflikterna samt risken att 
barnen utvecklar allvarligare beteendeproblem på längre sikt. Programmet syftar också till 
att utveckla stödjande nätverk bland föräldrar och att informera om samhällets 
stödinsatser. Under 2018 har ytterligare Cope-ledare från olika förvaltningar och 
professioner utbildats. Totalt finns 25 ledare. 

Kungsbacka har haft ambitionen att bygga upp en familjecentralsliknande verksamhet. 
Arbetet blev under våren 2018 pausat. Istället har behandlingsenheten inom individ och 
familjeomsorgen IFO, och ett antal öppna förskolor startat ett samarbete hösten 2018. 
Målet är att i samverkan erbjuda en hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande 
verksamhet riktat till föräldrar och barn för att tidigt fånga upp behov av stöd i 
föräldraskapet. 
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ROS - råd och stöd till föräldrar i riskzon, en arbetsmodell som tillämpas inom individ och 
famljeomsorgen i Kungsbacka. I syfte att samordna insatser för att ge blivande föräldrar 
stöd från rätt instans som i förlängningen syftar till att ge det ofödda barnet förutsättningar 
till goda uppväxtvillkor. ROS-möten kan ses som en samordnad individuell plan SIP, men 
för ett ofött barn. 

4 Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter 

Delaktighet och rättigheter ska genomsyra alla vård-/stödnivåer och omfatta samtliga 
åldrar och målgrupper. Samordnad individuell plan SIP, är ett verktyg som rätt använt kan 
leda till ökad delaktighet för den enskilde. Att samverka med patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer för att öka delaktigheten i alla insatser som planeras är en 
förutsättning för att nå resultat. 

Under 2016 gjordes ett utvecklingsarbete som fick namnet Medskapare i vård och 
socialtjänst, vilken strategisk grupp socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård 
ställde sig bakom den 2016-12-16. Utgångspunkten i medskapare i vård och socialtjänst  
är synsättet att när patient/brukare också är medskapare av hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, blir deras erfarenheter en väsentlig kunskapskälla för att höja kvaliteten och 
effektiviteten i verksamheterna inom kommuner och region. Stödstrukturen inom 
socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård har i uppdrag från den strategiska nivån 
att inom sina respektive programområden verka för ett ökat medskapande på individ-, 
verksamhets- och systemnivå och att ansvara för att arbetet sprids lokalt (i kommuner och 
region) och till brukarorganisationer. I de aktiviteter som beskrivs i denna rapport är 
målsättningen att brukarmedverkan finns som en självklar aktör. 

4.1 Gemensamma aktiviteter 

4.1.1 Brukarmedverkan  

I överenskommelsen finns riktade medel inom området brukarinflytande. Dessa medel är 
avsatta till samordning av brukarinflytande och för att stimulera till utveckling i både 
kommuner och landsting/regioner. Målet med de riktade medlen är att stärka och 
stimulera det lokala och regionala brukarinflytandet och att stimulera länsgemensam 
utveckling i samverkan med brukar- anhörig- och patientorganisationer. I strävan att öka 
brukarinflytande på, individ-, verksamhets-, och systemnivå i Halland ämnas medlen 
användas till utbildningar och workshops riktat till så väl individer, föreningar, 
verksamheter som beslutsfattare. Insatserna ska göras i samverkan mellan Region 
Halland, kommunerna i Halland, Hallandsrådet för psykiatribrukare, Brukarrådet Halland 
och Nationell samverkan för psykisk hälsa i Halland. 

4.1.2 VÄXA-projektet 

VÄXA-projektet har varit ett samarbete mellan Arbetsförmedling, Försäkringkassa, 
Socialtjänst, VPM och Samordningsförbundet för att stödja och rehabilitera personer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden. Fortsatt finansiering utreds för närvarande. 

4.2 Aktiviteter i Region Halland 

4.2.1 SIP 

Utveckling av verktyget SIP - samordnad individuell plan, för att öka den enskildes 
delaktighet, både inom närsjukvården och inom psykiatrin 
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4.3 Aktiviteter i kommunerna 

4.3.1 Laholm 

Som ett led i att stärka brukarmedverkan använder Laholms kommun tjänstedesign som 
metod i förändrings och förbättringsarbete. Tjänstedesign präglas av stark 
användarinvolvering och är ett sätt att skapa delaktighet och stärker brukarinflytandet. 
Inom äldre- och funktionshinderverksamheten används delaktighetsmodellen. Inom 
funktionshinderverksamheten har “Min plan” utvecklats som är en process och en dagbok 
för att öka brukarens delaktighet och medbestämmande. Det finns en rutin för hur 
personliga ombuden kartlägger brister i det offentliga systemet och skapar underlag för att 
de åtgärdas. Ledningsgruppen arbetar strategiskt med systembristerna vilket ger goda 
möjligheter att förbättra den egna organisationens kvalitetsutvecklingsarbete. 

4.3.2 Halmstad 

IBIC,individens behov i centrum är en metod för kartläggning av indivens behov och 
utformning av insatser och vänder sig till individer med funktionsnedsättning. IBIC 
implementeras på Socialförvaltningen och på Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Satsningen innehåller utbildning, processtöd och övrig 
implementering. 

4.3.3 Hylte  

Hylte Kommun planerar för möjliggörande av att anställa ett personligt ombud 2018. 

4.3.4 Falkenberg 

Alla som behöver insatser från sjukvård, skola och socialtjänst ska erbjudas en 
samordnad individuell plan SIP. Syftet med planen är att ge personen ökat inflytande och 
delaktighet i sin egen tillvaro och hjälp att nå sina mål. Falkenbergs kommun har tillsatt 
del av tjänst för att samordna och utveckla samrdnad individuell plan med inriktning mot  
barn och unga . 

Implementering av IBIC, indvividens behov i centrum,en metod för kartläggning av 
indivens behov och utformning av insatser och vänder sig till individer med 
funktionsnedsättning. 

Vidareutveckla BBIC, barns behov i centrum , en metod för kartläggning av indivens 
behov och utformning av insatser som vänder sig till barn 

Brukarmedverkan genom  Brukarråd och ”Medskapare i vård och socialtjänst”. 

Fortsatt arbete med VÄXA-projektet genom samverkan med andra huvudmän gällande 
individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

4.3.5 Varberg 

Fortsatt utveckling av arbetet med samordnad individuell planSIP. I kommunen  finns ett 
nätverkslag som kan vara behjälpliga vid upprättande av planen. 

Brukarråd med representanter från kommun, region och brukarorganisationer träffas  ca 2 
gånger per termin, med utökning till 3 gånger från våren 2019. Frågor som tas upp är 
eventuella förändringar i verksamheterna,utbud och stöd för personer med psykisk 
ohälsa.  

4.3.6 Kungsbacka 

Kungsbacka organiserar brukarsamverkan i samverkanforumet ”Ledningsgrupp för 
personliga ombud” där brukarorganisationer, personliga ombud, socialtjänst, närsjukvård, 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa samverkar i syfte att lyfta fram 
brukarperspektivet, öka delaktighet, möjliggöra informationsutbyte mellan olika huvudmän 
och brukare.  
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För att ökad delaktighet genomför Kungsbacka sSveriges kommuner och Landstings 
(SKL) enkätundersökning för individer med funktionsnedsättning. Resultatet används som 
stöd i fortsatt utveckling av såväl individuella stöd som övergripande verksamhet. 

Kungsbacka deltar i det regionala länsgemensamma utvecklingsarbetet kring 
brukarmedverkan, och har ett antal engagerade brukare som deltar i det länsgemensamma 
utvecklingsarbetet. 

5 Fokusområde 4: Utsatta grupper 

Olika grupper och olika individer har olika behov och förutsättningar. Det finns ingen 
lösning eller modell som passar alla, och alla grupper har inte samma mönster för att söka 
och få det stöd som behövs.  

5.1 Gemensamma aktiviteter – Region Halland och kommunerna 

5.1.1 Resurscentrum asylsökande och nyanlända 

Ett resurscentrum handlar om att en gemensam kartläggning och förstärkning av resurser 
har påbörjats gemensamt och regionalt med fokus psykisk hälsa för målgruppen. Det 
fortsatta arbetet ska bidra till en tydlig gemensam bild av insatser i regionen för att kunna 
stärka det  främjande och förebyggande arbetet för psykisk hälsa.Aktörer i arbetet är 
Region Halland, Länsstyrelsen, Migrationsverkets asylboende på Spenshult, 
Kommunerna och Civilsamhälle Resurscentrum med fokus psykisk hälsa.  

5.1.2 Vård- och stödsamordning  

Utbildningssatsningen i Vård- och stödsamordning ska ge en gemensam kunskapsbas till 
personal inom psykiatrin i Region Halland och Socialtjänsten i alla de halländska 
kommunerna, i deras samverkan kring vård och stöd till personer med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet är även att verksamheterna inom kommunerna 
och regionen ska arbeta mer integrerat med området psykiatri. Förtydligande av en 
breddad målgruppsdefinition ligger för beslut i den regionala samverkan och 
stödstrukturen – i syfte att få bättre spridning av metoden och underlätta implementering 
med synergieffekter för såväl berörda målgrupper som för utbildad personal.Fortsatt 
långsiktligt mål är att alla aktuella patienter med psykosrelaterad diagnos och med 
komplexa behov får och/eller erbjuds en vård- och stödsamordnare och ska ske i 
samverkan med den integrerade missbruks och beroendevården.  

5.1.3 Integrerad missbruks och beroendevård. 

Vård av personer med missbruk/beroende och samsjuklighet skall enligt Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården ske parallellt och integrerat, i sam-
spel mellan psykiatriska vårdinstanser och socialtjästens rehabiliterande, habiliterande 
och stödjande insatser.Närsjukvården har ett viktigt uppdrag som basverksamhet när det 
gäller beroendeproblematik. Identifiering av riskbruk, att ge råd och stöd samt uppföljning 
är några av de uppgifter som åligger närsjukvården. Här krävs bra instrument och 
metoder, kunskap och samverkan med andra aktörer. 

I Halland pågår utveckling av integrerad beroendevård där region och kommuner samver-
kar. En beroendeavdelning med tillnyktringsplatser med brukare i verksamheten finns på 
Varbergs sjukhus. Öppenvårdsteam i samverkan mellan huvudmännen finns i Halm-
stad/Hylte /Laholm och i Kungsbacka. Varberg/Falkenberg är på gång med ett öppen-
vårdsteam. 

5.1.4 Stöd till personer med spelberoende/missbruk om pengar 

Den 1 januari infördes nya regler i SoL och HSL som rör ansvaret vid spelprevention, 
spelmissbruk och spelberoende om pengar. Syftet är att ge personer bättre förutsättningar 
att få vård, stöd och behandlingsinsatser för sitt spelmissbruk,och att minska riskerna för 
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att individen utvecklar ett spelberoende/missbruk. Kommunerna och Region Halland har 
inlett arbete för att skapa en gemensam plan för arbetet med spelprevention och 
spelmissbruk för att erbjuda ett likvärdigt stöd i hela Halland.Arbetete görs i samverkan 
med(sk.partnerskap) Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och 
landsting samt länsstyrelsen. 

5.1.5 Från individ till familjeperspektiv inom missbruks och beroendevården-
utbildningssatsning  

Målsättningen är att utveckla former för ett adekvat stöd till barn och föräldrar inom 
missbruks- och beroendevården. I samverkan med taktisk grupp Barn, unga och familj har 
utbildningen ”Från individ till familj” genomförts under våren 2016 – våren 2017. Syftet har 
varit att stärka barn- och föräldraperspektivet hos de som i sitt arbete möter familjer där 
det förekommer missbruk. Programmet har genomförts i varje kommun för sig och alla 
kommuner i Halland har deltagit Inom ramen för den beroendevårdkedja som är under 
uppbyggnad i samverkan mellan länets kommuner och Region Halland ska ett fortsatt 
utvecklingsarbete göras kring barn som anhöriga och deras föräldrar. Inte minst ska de 
stödgruppsverksamheter som finns för barn i missbruksmiljö knytas närmare till 
vårdkedjans olika delar. Föräldraperspektivet innefattar både den som själv är beroende 
och den som är anhörig. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Brukarrådet Halland . 

5.1.6 Våld i nära relationer-Kvinnofrid 

Ansvaret för våld i nära relationer ligger i taktisk grupp Mitt i livet inom den regionala 
samverkans- och stödstrukturen. Det finns en nära samverkan med Länsstyrelsens 
samordnare, som också leder den regionala referensgruppen Våld i nära relationer med 
representanter från alla berörda aktörer på området. En länsgemensam handbok togs 
fram 2014 och denna revideras nu och beräknas vara färdig våren 2019. Den kommer då 
att lanseras kommunvis under april/maj 2019. Inom hälso- och sjukvården pågår under 
2018 kvalitetsutveckling på området våld i nära relationer med stöd av statliga 
utvecklingsmedel. Även kommunerna och länets ideella kvinnojourer omfattas av liknande 
utvecklingsmedel.” 

En styrgrupp bestående av en representant från respektive taktisk grupp har bildats 
utifrån Kvinnofridssatsningen, som SKL (Sveriges kommuner och landsting) ansvarar för. 
Styrgruppen ansvarar för satsningens inriktning under projektperioden 2018-2020. 

5.2 Aktiviteter i Region Halland 

5.2.1 HBTQ diplomering 

Delar av psykiatrins verksamheter påbörjar HBTQdiplomering under 2018. 

5.2.2  TILMA 

Inom närsjukvården finns TILMA, en verksamhet som vänder sig till personer med läke-
medelsberoende.TILMA bidrar med kompetens och rådgivning till vårdcentraler och slu-
tenvård. 

5.2.3 Sprututbytesmottagning  

Närsjukvården har ett uppdrag att bedriva sprututbytesverksamhet i länet. Verksamhet i 
ansutning till vårdcentral finns i dagsäget i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. 

5.2.4 Barn som anhöriga 

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där  en förälder missbru-
kar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Det kan 
innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser, 
vilket för barnen kan leda till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa 
konsekvenser på sikt.Det är därför mycket viktigt att dessa barn uppmärksammans och 
får ett bra stöd för att inte utveckla ohälsa.  
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Barn som anhöriga är därför ett pågående utvecklingsarbete inom hälso och sjukvården 
för att leva upp till lagstiftningen i Hälso- och sjukvårdslagen, att uppmärksamma barn 
som anhöriga så att de får den information, råd och stöd de är i behov av. 

5.2.5 HBTQ  

Utbildningsinsatsen ADLON HBTQ-diplomering pågår och ska ge kunskap för att aktiv 
förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till 
alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.  

Information och erbjudande av HBTQ diplomering ska delges till verksamheter inom 
hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Elevhälsa/Skolhälsovård eller motsvarande. Syftet 
är att förbättra bemötandet av hbtq-personer inom organisationer och verksamheter. 

5.2.6 Sexuell och reproduktiv hälsa- insatser till ensamkommande ungdomar 

Nokas ark Småland och Halland, Ungdomsmottagningen Halland, Regionkontoret och 
Länsstyrelsen i Halland driver under 2017-2018  utbildnings-projekt för att förbättra en-
samkommande ungdomars kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. Utbildningsinsat-
serna fortsätter under våren 2019.  

5.2.7 Utbildning HIV-kunskap 

En utbildningsinsats pågår för personal inom hälso– och sjukvården och vård och omsorg 
som syftar till att belysa hiv ur ett medicinskt- och omvårdnadsperspektiv och där persona-
len får ta del av de senaste vetenskapliga rönen och verktyg för ett gott bemötande. Ut-
bildningen ska ge en omvärldskunskap i ämnet och tillfälle till reflektion och bemötande av 
hivpositiva. Syftet är att bygga kunskap om hivinfektion, dess smittvägar och hur det är att 
leva med hiv idag. 

5.3 Aktiviteter i kommunerna 

5.3.1 Laholm 

Ett projekt kring Äldres ensamhet pågår med deltagare från civilsamhället samt 
medarbetare inom socialtjänsten. Projektet kommer att arbeta utifrån tjänstedesign med 
fokus på att förstå och identifiera orsaker till ensamhet.   

Utvecklingen av Vård och stödsamordning pågår inom flera områden. En arbetsgrupp 
bestående av socialtjänst, hälso och sjukvård samt brukarorganisationer följer arbetet. 
Vård och stödsamordning planeras även att användas som arbetsmodell inom missbruk 
och beroende verksamheten.   

Laholm deltar i Sveriges kommuner ochLandsting:s innovationsprojekt som är en 
fortsättning på den länsgemensamma satsningen ”Från individ till familjeperspektiv”.  
Målgruppen är barn och familjer som har haft kontakter med socialtjänsten under en lång 
tid och bygger på hög delaktighet där tjänstedesign används som metod 

Ett tjänstedesignprojekt riktat till äldre personer inom funktionshinderområdet 
pågår.  Målgruppen är personer födda från 1930 till 1950 med målet att utreda bäst 
boende och insatsformen för funktionsnedsatta där åldrandets behov tagit över. 

5.3.2 Halmstad 

Utbildningsinsatser för mer kunskap om äldre med psykisk ohälsa: Behov av 
kompetenshöjande insatser för personal  inom äldreomsorgsverksamheten, vilket 
planeras genomföras på enheterna. I samband med detta planeras framtagande av 
manual för handledning  

Suicidprevention för äldre; att konsekvent använda SIP som enda samordnande dokumet 
för att i mesta möjliga mån hålla alla vårdgivare informerade om individers aktuella 
hälsotillstånd. 
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Metoden Vård- och stödsamordning fortsätter att implementeras genom 
utbildningsinsatser dels med grundutbildning, dels med fördjupningsutbildning. Personal 
som genomgått fördjupningsutbildning har ett särskilt uppdrag att handleda personal och 
generell implementering av metoden. Arbete med SIP samordnad individuell plan ingår 
som en del i detta arbete. Vård- och stödsamordningsutbildningen utgör en gemensam 
utgångspunkt för personal från såväl socialtjänst som psykiatri. 

5.3.3 Hylte 

Stödgrupper för barn och unga anordnas i Familjecentralens regi,där gruppledare 
genomgått-utbildning ibland annat krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer. 

Den som söker hjälp för sitt missbruk erbjuds träff inom fem arbetsdagar. 
Beroendepedagog för att få hjälp i form av stödjande och motiverande samtal finns. 
Långsiktigt förebyggande arbete riktat mot barn och unga. Mobila team och mobila 
fritidsgårdar. 

Utveckla Boendestödet som hjälp för en fungerande vardag för personer med psykisk 
ohälsa. Under 2018 utvecklar Boendestödet till att även stötta personer med missbruk och 
personer som kommer nyanlända.  

Hösten 2018 ska alla medarbetare inom Vård- och omsorg genomgå en en-dagars 
utbildning i psykisk ohälsa.  

Socialtjänsten samarbetar med kvinnojourer och polisen. Hylte erbjuder råd och 
stödsamtal, praktisk hjälp, stöd i kontakten med andra myndigheter och hjälp till skyddat 
boende samma dag.  

5.3.4 Falkenberg 

Utveckla ungdomsteam med inriktning mot ungdomar med drogkriminell samsjuklighet 
och neuropsykiatrisk problematik. Teamet ska jobba förebyggande och för att undvika 
placeringar och jobba mot hemmaplanslösningar. 

Planering pågår för ett nytt boende för målgruppen med inriktning mot ”Psykisk ohälsa”, 
ett befintligt boende flyttas och utökas med återhämtningsplatser. 

Anhörigstödet har flyttat in i nya lokaler och planen är att utveckla till ett Anhörig-centrum 
där vi jobbar mot nya målgrupper inom skola och socialtjänst. Det ska ges möjlighet till 
återhämtning samt ge stöd och utbildningar i studiecirkelform. 

Under 2018 ska behovet av att öka kunskaper inventeras inom Särskilda boenden inom 
Äldre-omsorgen med inriktning mot psykisk ohälsa. 

Kompetenshöjning för personal som arbetar med Våld i nära relationer genom ett RVT 
team som ska möta de som utsatts för våld. En samverkan på bred front ska ske inom 
Socialtjänsten. 

Fortsatt utbildning av personal i Vård och stödsamordning samt i Fördjupningsutbildning. 
Avsatt fördjupningsutbildad personal på 50 % tjänst till handledning för att coacha utbildad 
personal. Vård och stödsamordning planeras bli en insats som går att ansöka som 
bistånd. 

5.3.5 Varberg 

Utbildning gällande äldre med psykisk ohälsa planeras för personal som arbetar inom 
hemtjänst .  

Fortsatt arbete med mötesplats för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Riktlinje gällande anhörigperspektiv har tagits fram och är under implementering   
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Det finns en arbetsgrupp som träffas 1 gång per månad som arbetar med våld i nära 
relationer. Psykiatrihandläggarna kommer att ha en utbildning under hösten 2018 på 
temat.  

5.3.6 Kungsbacka 

För familjehemsplacerade barn har BarnSam uppföljningsinstrument införts. Barnen kan 
själva besvara uppföljningsfrågor om sin aktuella situation via surfplatta eller smartphone. 

Funktionsstödsenheten använder Individens behov i centrum (IBIC) i alla ärenden inkl. 
barnutredningar. IBIC är ett systematiskt arbetssätt i att utreda, utforma uppdrag, 
genomföra och följa upp insatser, inom socialtjänsten för att säkerställa att individens 
behov är i fokus.  

Gällande Barn som anhörig finns särskilt stöd för att möta utsatta barn på bästa sätt. Tex  
finns särskilt stöd genom BIM – Barn i missbruk, BIP – Barn i psykisk ohälsa BIV- Barn 
som bevittnat våld. 

Uppdragsutbildning  - Yrkeshögskoleutbildning Socialpedagog med särskild kompetens 
inom funktionsnedsättning är en särskild uppdragsutbildning för socialpedagoger.  Den 
bygger på evidensbaserad teori och praktik kring elever och brukare i behov av särskilt 
stöd t.ex. utmanande beteenden, neuropsykiatriska och fysiska funktionsnedsättningar. 
Ett 30 tal medarbetare i Kungsbacka går utbildningen under 2017-2018. 

Utbildningssatsning och implementering av Vård- och stödsamordning (VOSS) fortgår och 
det lokala arbetet har utvecklats. Den lokala samverkansgruppen genomför gemensam 
metodutveckling och handledning tillsammans med den vuxenpsykiatriska mottagningen i 
Kungsbacka. Inom förvaltningen för individ- och familjeomsorg IFO pågår formatering av 
ett förvaltningsgemensamt och samordnat VOSS-team, vilket förväntas ge fördelar till den 
enskilde brukaren utifrån samverkan och kompetens.  

En utvecklingsledare är anställd att arbeta aktivt med HBTQ-frågor på förvaltningen 
Förskola & Grundskola ger bl.a. utbildning och arrangerar aktiviter för skolpersonal, 
elevhälsopersonal och chefer. I syfte att jobba med frågor kring likabehandling, 
diskriminering och normkritisk pedagogik. 

Kungsbacka arrangerar årligen en festival med inriktning mänskliga rättigheter och sex 
och samlevnad i syfte att synliggöra HBTQ-frågor. 

Kungsbacka ingår i länsgemensamt utvecklingsarbete; Integrerade vårdkedjor inom 
Missbruksvård i Halland .Arbetet fortsätter enligt plan i Kungsbacka som är pilotkommun 
att använda metoden vård- och stödsamordning för ett inrättat mobilt behandlings team 
som grund för gränsöverskridande samverkan inom missbruk, beroende och 
samsjuklighet tillsamman med vuxenpsykiatriska mottagningen  

Två samordnare är tillsatta för att arbeta aktivt med Våld i nära relationer. Arbetet syftar till 
att skapa lokala riktlinjer och utveckla det kommuanla arbetet med våld i nära relationer.  

Socialpsykiatriska sysselsättningen kommer att göra en satsning på ett team i syfte att 
erbjuda vård- och stödsamordning till individer med psykisk funktionsnedsättning som står 
långt ifrån arbetsmarknaden för återhämtning och ökad självständighet. 

Trelleborgsmodellen innebär att ansvaret för försörjningsstöd och etablering har överförts 
från socilatjänsten till förvaltningen för gymnasie och arbetsmarknad i Kungsbacka. Syfte 
är ökat fokus på etablering och självförsörjning med mindre fokus på socialtjänstinsatser. I 
samband med denna organisationsförändring övergick även ansvaret för nyanlända och 
asylsökande inklusive barn och unga till förvaltningen för gymnasie och arbetsmarknad.    
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6 Fokusområde 5: Styrning, ledning, organisation 

För att göra samhällets samlade insatser mer resurseffektiva krävs en utökad samverkan.  
I Halland finns behov av att utveckla den övergripande och strategiska styrningen av 
insatser gällande psykisk hälsa för invånarna i hela länet oavsett var invånaren befinner 
sig. Särskilt viktigt är planerade insatser för att förebygga pykisk ohälsa. 

6.1 Suicidprevention 

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna 
arbetet med suicidprevention på nationell nivå.  

En regional samordningsfunktion ska finnas i varje län och utgöra en länk mellan nationell 
och lokal nivå och denna ska stödja regionala och lokala aktörer i att sprida och 
implementera kunskap och inhämta behov av ny kunskap.  

Halland saknar en regional samordningsfunktion för suicidprevention som är ansvarig för 
att säkerställa suicidprevention på alla nivårer i Halland, såväl på individnivå som på 
samhälls- och organisationsnivå. Halland har ingen representation i SKL:s nätverk för 
suicidprevention.  

6.2 Gemensamma aktiviteter – Region Halland och kommunerna 

6.2.1 Kunskapsstyrning 

Nationellt etableras ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad, jämlik och 
resurseffektiv vård, där landsting och regioner är skyldiga att samverka nationellt om 
kunskapsstyrning och där den kommunala hälso och sjukvården ska involveras. 
Kunskapsstyrningen omfattar idag ett 20 tal så kallade nationella programområden 
NPO,(ex cancersjukdomar, ögonsjukdomar ) och som speglar hela vårdkedjan och vars 
syfte är att bidra till jämlik hälsa och vård av hög kvalitet genom minskade variationer i 
vården inom området för respektive nationellt programområde.  

I 2017 års överenskommelse psykisk hälsa tillfördes medel för inrättandet av sex (lika 
med antalet sjukvårdsregioner) resurscentrum för psykisk hälsa. Halland som tillhör två 
sjukvårdsregioner, västra och södra, har nu att förhålla sig till hur samverkan kring 
kunskapsstyrningen ska se ut 

6.2.2            Psykisk hälsa-nytt programområde 

Psykisk hälsa är ett nytt programområde i den nationella kunskapsstyrningen och som 
omfattar kunskap för både landsting och kommuner. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom kunskaps och evidensbaserade 
styrdokument. Programområdet ska ta fram, sammanställa, sprida och följa upp aktuell 
kunskap på nationell nivå. På den sjukvårdsregionala nivån sker samverkan för de 
landsting och regioner inom sjukvårdsregionen  

6.2.3 Strategisk grupp och taktiska grupper 

Region Halland och kommunerna i Halland har en regional samverkans- och stödstruktur 
omfattande olika områden, däribland socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. 
Den regionala samverkans- och stödstrukturen är uppdelad i strategisk- och taktisk nivå. 
Den strategiska gruppen består av förvaltningschefer inom socialtjänst och närliggande 
hälso- och sjukvård. Inom den taktiska nivån finns tre taktiska grupper och fyra 
fokusområden. De taktiska grupperna är uppdelade efter livets skeden, så som Barn, 
unga och familj, Mitt i livet samt Senior. Fokusområdena är grupper som arbetar med 
prioriterade områden, så som Psykisk hälsa, Hälso- och sjukvård, Digitalisering samt 
Funktionsnedsättning. 
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Den strategiska gruppens vision för arbetet är: ”Vi är Hallands styrgrupp för att i 
samverkan driva utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård för 
hallänningens bästa”. 

6.3 Aktiviteter i Region Halland 

6.3.1 Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor  

En rapport är framtagen gemensamt av lokala nämnderna i Halland som ger en 
beskrivning av unga vuxnas psykiska hälsa och livssituation. En av bilderna som 
framträder är behovet av samordnade, samtidiga och sammansatta insatser för unga som 
har psykisk ohälsa eller olika psykiska funktionsvarianter. Även behov av kunskap om 
psykisk ohälsa och bemötande av unga som inte mår bra lyfts fram i rapporten. 
Åtgärdsförslag är framtagna för fortsatt arbete 

6.3.2 Regional strategi Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för 
folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för 
folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att renodla 
antalet målområden, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.  

Syftet med att gemensamt arbeta i en process för att ta fram en Regional Strategi och 
plan för SRHR är att vi kan öka förutsättningarna för ett att nå övergripande mål om en 
god och jämlik hälsa i Halland. 

6.4 Aktiviteter i kommunerna 

6.4.1 Laholm  

Ett uppföljningsinstrument implementeras inom barn, unga och familj. Syftet är att mäta 
och följa upp enskilda insatser inom verksamheter, sammanställa resultat och använda 
dessa för att utveckla verksamheten. 

Vid komplexa samhällsutmaningar som kräver att en mångfald av aktörer engagerar sig 
och arbetar tillsammans för att finna lösningar. Det kan t.ex. handla om förebyggande 
arbete bland barn och ungdomar, sociala insatser för utsatta grupper, mottagande och 
integrering av flyktingar, arbete mot ensamhet bland äldre eller insatser för att stärka 
delaktigheten där det demokratiska underskottet vuxit och skapat ett utanförskap.  Med 
bakgrund av detta har Laholms kommun tecknat sin första IOP (idéburet offentligt 
partnerskap) tillsammans med Röda Korset. 

För att vidareutveckla digitaliseringen inom socialtjänsten har en LIKA-utvärdering 
genomförts, vilket är ett självvärderingsverktyg för socialtjänstens verksamhet. Utifrån 
utvärderingen har en konkret digitaliseringsplan upprättats. I planen ingår bl.a. 
utbildningsinsatser för att skapa digitaliseringsombud. 

Socialtjänsten i Laholm fortsätter arbetet med att implementera Tjänstedesign som metod 
för utveckling och förbättringsarbete. Tjänstedesigns hörnstenar är brukarinvolvering, 
sammansatta team och prototyparbete. Socialtjänsten har på bred front utbildat 
nyckelpersoner.  

6.4.2 Halmstad 

Utredningsuppdrag stödboende:Barn-och ungdomsavdelningen möter ungdomar vars 
behov kopplat till psykiskt mående är svåra att tillgodose på hemmaplan inom ramen för 
befintliga insatser. Behov finns av att kartlägga hur behoven skulle kunna tillgodoses inom 
ramen för ev nya/fördjupade insatser på hemmaplan. Förstudie är genomförd och 
fortsätter att implementera en ny modell med fördjupat stöd för ungdomar på hemmaplan. 
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Utveckling av vårdkedjan inom beroendeområdet pågår. För Halmstad innebär det både 
länsövergripande arbete kopplat till slutenvårdsavdelning för avgiftning/tillnyktring och 
lokalt vad gäller samverkan med regionens beroendeöppenvårdsteam.  

Området SRHR/HBTQ är ett identifierat utvecklingsområde där man inledningsvis 
behöver kartlägga behov och förutsättningar för området. Eventuellt finns behov av en 
länsgemensam plan. 

Särskild utbildningsplan är framtagen för genomförande och implementering av web-
utbildningar inom området psykisk hälsa som vänder sig till personal inom hela 
socialförvaltningen.  

Förstudien ”alla resurser tillsammans på skolan” är genomförd i samverkan mellan 
socialnämnden och barn och ungdomsnämnden.Som ett resultat av förstudien har en 
modell för det fortsatta samverkansarbetet tagits fram och kommer att implementeras 

6.4.3 Hylte 

Vård- och stödsamordning fortsatt implementering och ytterligare en medarbetare 
genomgå fördjupningskursen under 2018-2019. 

Paradigm ett projekt för unga vuxna till studier, arbete och sysselsättning. 

Alla medarbetare på arbetsmarknadsenheten har ett ansvar för att vara informerade om 
och kunna arbeta med frågor rörande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

Projekt Öppen vård har genomförts under våren 2018 där slutrapporten informerats till de 
nämnder som har socialtjänst. Verksamheterna har i uppdrag att arbeta vidare för en väl 
fungerande samverkan mellan de tre nämndernas socialtjänst. 

6.4.4 Falkenberg 

Utveckla arbetet med ”Från individ till familj”, Skånemodellen, för familjeorienterat arbete i 
familjer med missbruk. 

Det kommer under hösten 2018 att starta ett lågtröskelboende i Falkenberg i extern regi 
där möjlighet ges till de boende att ta del av kommunens öppenvårdsinsatser.  

Socialnämnden får i uppdrag att utveckla vårdkedjan för barn och unga samt tillsammans 
med barn- och utbildningsnämnden utreda hur skapa förutsättningar för tidiga, 
samordnade insatser kring barn och unga, vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas 
negativt. Utredning ska omfatta interna och externa parter samt mynna ut i ett förslag till 
en strategi för att möta ovan nämnda målgrupp. 

Uppdraget är att Falkenbergs kommun ska bli socialt hållbart och vi ska jobba 
inkluderande. Ett arbete med frågor kring HBTQ pågår och vi planerar att genomföra en 
Temadag i höst/vinter i samverkan med brukarorganisationer och kommunens 
förvaltningar. 

6.4.5 Varberg 

Kommunfullmäktige har gett ett gemensamt uppdrag till Barn och Ungdomsförvaltningen, 
Socialtjänsten och Kultur och fritid att kartlägga de verksamheter som finns mot inriktning 
barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Översyn pågår av boendekedjan och behovskartläggning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  

På Uppdragsavdelningen finns ett konsultationsteam för att överbygga glapp som kan 
uppstå mellan olika enheter inom Socialtjänsten. Detta för att minimera risk att personers 
komplexa behov ”faller mellan stolarna”.  
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6.4.6 Kungsbacka 

En förvaltningsgemensam arbetsgrupp har under 2018 haft i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av Kungsbacka kommuns arbete inom området psykisk hälsa, psykisk 
ohälsa och psykisk sjukdom. Uppdragsgivare är förvaltningschefer inom socialtjänst, vård 
och omsorg, kultur och fritid samt skola. Syftet och viljeyttringen är att ”skapa en större 
förståelse för strukturer, samverkansmöjligheter och aktörer inom området psykisk hälsa. 
Genom den ökade förståelsen bidra till att förbättra samverkan och arbeta mer som ett 
Kungsbacka och för invånaren. Genom detta bidra till bättre insatser och bättre 
måluppfyllelse.”  Underlaget från kartläggningen kan komma att ligga till underlag för 
framtida revideringar i Handlingsplanens Mål och aktiviteter inför 2019 och framåt. 

7 Sammanfattning  

Under de senaste åren har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat. I Sverige står 
psykiska diagnoser för cirka 45 % av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av 
Försäkringskassan. 

Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året enligt 
OECD, vilket motsvarar nästan tre procent av Sveriges BNP. 

Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa. Unga 
människor är särskilt utsatta. Nästan en av fyra mellan 16-18 år lider av psykiska besvär. 

Många äldre drabbas av psykisk ohälsa som t. ex depressioner och ångesttillstånd vilket 
också kan försvåra fysiskt tillfrisknande. 

Hur ser den psykiska ohälsan ut i Halland jämfört med riket? I rapporten Folkhälsa i 
Halland, som är baserad på den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 2014,( en 
ny undersökning gjord men ännu ej färdigställd) så svarar hallänningen på en rad frågor 
om psykiskt välbefinnande, förekomst av ängslan,oro och ångest samt stress.Halland har 
ett likvärdigt mönster som riket i sin helhet. Fler kvinnor än män rapporterar ett nedsatt 
psykiskt välbefinnande, och störst andel återfinns i åldersgruppen 18-29, vilket även gäller 
stress. När det gäller förekomst av ängslan, oro och ångest finns inga större skillnader 
mellan kön och åldersgrupper, dock en viss överrepresentation av svåra besvär hos unga 
kvinnor. 

Psykisk ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem. Det finns en mängd olika förklaringar 
som kan härledas till såväl samhällsutveckling, arbetsmiljö,ökade krav och levnadsvanor. 
För att den psykiska ohälsan inte ska öka ytteligare behövs många olika insatser på alla 
nivåer, inte minst förebyggande och främjande  

I denna handlingsplan finns exempel på hur kommunerna och regionen i Halland arbetar 
med förebyggande,tidiga, stödjande och behandlande insatser för de hallänningar som 
drabbas av psykisk ohälsa. Det är viktigt att tålmodigt fortsätta arbetet och att samverka, 
knyta ihop, för vi måste göra det tillsammans, och på allvar anta utmaningen att minska 
den psykiska ohälsan hos befolkningen i Halland. 
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§ 156 Dnr 2020-00328  

Ny avgift inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten 

Beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till 
Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2021 införa en avgift för 

måltider om frånvaro inte har meddelats minst sju dagar före planerad insats på 

korttidsvistelse och lägerverksamhet. Avgiften gäller ej vid sjukdom. Sjukdom skall 

meddelas så snart som möjligt.  

 

Avgiften beräknas årsvis och beräknas: 1/12 av 2,6 % * prisbasbelopp per dygn. 

Taxejusteringar ska ske den 1 januari varje år om förändringar skett i 

prisbasbeloppet.   

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om denna ändring till nämnden 

för Individ & Familjeomsorg. Ändringen ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Individ & Familjeomsorg har gjort en översyn av avgifterna inom korttidsboende. 

Individ & Familjeomsorg föreslår en avgift för måltider om frånvaro inte har 

meddelats minst sju dagar före planerad insats på korttidsvistelse och 

lägerverksamhet. Avgiften gäller ej vid sjukdom. Sjukdom skall meddelas så snart 

som möjligt.   

I dagsläget debiteras en avgift på 103 kronor per dygn vid korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet vid utförd insats. Debitering kommer i och med det nya beslutet även 

gälla vid utebliven närvaro om frånvaroanmälan inte skett minst sju dagar före 

planerad insats.  

Avgiften beräknas årsvis och beräknas: 1/12 av 2,6% * prisbasbelopp per dygn. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-08, där det föreslås 

följande: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår Kommunfullmäktige att från och 

med 1 januari 2021 införa en avgift för måltider om frånvaro inte har meddelats 

minst sju dagar före planerad insats på korttidsvistelse och lägerverksamhet. 

Avgiften gäller ej vid sjukdom. Sjukdom skall meddelas så snart som möjligt. 

Avgiften beräknas årsvis och beräknas: 1/12 av 2,6 % * prisbasbelopp per dygn. 

Bilaga 1: KF § 99, 2016-06-16. Maxtaxa enligt socialtjänsten, Nämnden för Individ 

& Familjeomsorg. 

Bilaga 2: Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 2012, ref 36. 
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forts § 156 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om denna ändring till Nämnden 

för Individ & Familjeomsorg. Ändringen ska redovisas till Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans förslag till beslut kan antas och 

finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 

Datum 

2021-06-02 
Diarienummer 

IF 2020-00328 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

Nämndsekreterare 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Återtagande av nämndens beslut den 12 november 2020 – Ny avgift inom Individ & 
Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt beslut den 12 november 2020, § 156, avseende ny 

avgift inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att det inte är en ny avgift, utan en ny tillämpning av 

redan befintlig avgift/taxa för korttidsvistelse utanför det egna hemmet och överlåter till förvaltningen 

hur avgiften ska tillämpas.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har vid sitt sammanträde den 12 november 2020, § 156, beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att införa en avgift för måltider om frånvaro inte har meddelats minst sju dagar 

före planerad insats på korttidsvistelse och lägerverksamhet.  

Då avgiften redan är befintlig för korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär förändringen bara 

en tillämpning hur avgiften ska omsättas i praktiken.  

Ärendet bedöms inte vara en ny avgift, utan en ny tillämpning av redan befintlig taxa för 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Den nya tillämpningen är inte av den dignitet att 

kommunfullmäktige beslutar i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02 

Nämndens för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, § 156 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, dnr 2020-01028 

Ekonomi- och utvecklingschef, Individ & Familjeomsorg 

Berörda verksamhetschefer, Individ & Familjeomsorg 
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Karin Martinsson    Fillitsa Grönberg 
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Motion	om	handlingsplan	för	suicidprevention																																																				Kungsbacka	210307	
	
	
Enligt	siffror	från	Nationellt	Centrum	för	Suicidforskning	och	Prevention	(NASP)	så	tog	1588	
människor	i	Sverige	sitt	liv	under	2019.	Utöver	det	begår	ca	15.000	varje	år	försök	till	självmord,	ca	
150	000	har	allvarliga	självmordstankar.	
	
I	Halland	försöker	varje	år	ca	550	hallänningar	ta	sina	egna	liv,	varav	ca	50	lyckas.	
	
Självmord	är	den	vanligaste	dödsorsaken	för	män	mellan	15	och	44	år.	Kvinnor	begår	fler	
självmordsförsök	än	män.	Bland	45-65	åringar	är	självmord	den	vanligaste	dödsorsaken	(gäller	både	
kvinnor	och	män)		
	
Varje	fall	av	självmord,	försök	till	självmord	är	en	tragedi	för	den	enskilde,	för	deras	anhöriga	och	för	
samhället,	och	vi	i	Kungsbacka	måste	göra	vad	vi	kan	för	att	förhindra	att	människor	hamnar	där.	
	
Sverige	har	sedan	ett	riksdagsbeslut	2008	antagit	nationella	strategier	för	suicidprevention,	men	har	
inte	gett	önskat	resultat.	
	
De	nationella	strategierna	är	
	
1	Insatser	som	främjar	goda	livschanser	
2	Minskad	alkoholkonsumtion	i	befolkningen	och	i	högriskgrupper	för	självmord	
3	Minskad	tillgänglighet	till	medel	och	metoder	för	självmord	
4	Självmordsprevention	som	hantering	av	psykologiska	misstag	
5	Medicinska,	psykologiska	och	psykosociala	insatser	
6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
kommuner	i	landet	som	saknar	kommunövergripande	handlingsplaner	för	förebyggande	av	
självmord.	
	
Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
	



	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslår	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	fullmäktige	besluta	
	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	tar	fram	en	handlingsplan	för	suicidprevention	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

 

Motionens innehåll  

Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att kommunen arbetar fram en handlingsplan för 

suicidprevention. 

Nämndens ställningstagande 

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 

handlingsplanen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 15 april 2021 tagit beslut om att 

ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge 

förvaltningen för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Nämnden 

anser därför att det som yrkas på i motionen redan pågår. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio 

strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan 

utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio 

åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett 

befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det 

förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre 

riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 

fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 

gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för 

strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt 

Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har 

funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren 

och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson    Diana Brovall 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-03-09 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 37 Dnr 2021-00322 

Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 

handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 134 Dnr 2021-00322 

Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 

Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola 

samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 

handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att 

remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37 

Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

det. 



Från: kommun@kungsbacka.se 
Skickat: den 8 april 2021 10:55 
Till: Kultur & Fritid; Individ & Familjeomsorg; Förskola Grundskola; Gymnasium & 

Arbetsmarknad 
Ämne: Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 

2021-00322) 
Bifogade filer: (Sverigedemokraterna) (Motion) Handlingsplan för suicidprevention.pdf; 

Beslut-202100322-KS-§ 37.pdf; Beslut-202100322-KS-§ 134.pdf; Begäran om 
yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 
Gymnasium & Arbetsmarknad.pdf 

 

Begäran om yttrande 

Ärenderubrik 

Motion – Handlingsplan för suicidprevention 

Kommunstyrelsens diarienummer 

KS 2021-00322 

Begäran om yttrande avser 

Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 

2021-07-02 

  

Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 

Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se


www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
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§ 19 Dnr 2021-00081  

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas 
invånare 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att bereda 

ärendet och återkomma till nämndens kommande sammanträde för beslut.   

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) har anmält ett initiativärende - 

SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare. 

I Helsingborg stad, där man har som ambition att bli en av Europas mest innovativa 

städer, har man som första stad i landet upphandlat det digitala verktyget  

SES (Samarbejde efter skilsmesse) ett digitalt interaktivt verktyg byggt på forskning 

vid Köpenhamns Universitet. 

SES är en utvärderad, evidensbaserad och förebyggande insats för att hjälpa föräldrar 

och barn att hantera den livskris som en separation/skilsmässa ofta innebär. 

Verktyget består av flertal moduler där man bland annat kan få kunskap om hur 

skilsmässan påverkar dig som förälder och få redskap för att hantera ilska och 

konflikter med mera.  

Sedan maj 2019 och fram till september 2020 har mer än 10 000 danska föräldrar 

som skiljer sig genomfört den modul som handlar om hur barnen kan reagera vid 

separation och hur föräldrarna kan agera för att minska risken för att barn mår dåligt. 

”SES som alltså är evidensbaserat, är utvärderat i Danmark och kan, som först i 

världen, dokumentera att den digitala insatsen ger resultat i form av minskning av 

depression, stress, sjukskrivningsdagar och bättre fysisk och psykisk hälsa med mera. 

SES fick 2019 Köpenhamns Universitets innovationspris i närvaro av drottning 

Margrete” 

För att kunna öka tillgängligheten och erbjuda våra invånare allt större möjlighet att 

tillhandahålla kommunens tjänster på tider som passar dem, exempelvis på kvällar 

och helger, behöver vi också använda oss mer av digitala verktyg. 

Vi i Sverigedemokraterna vill att Kungsbacka ska ligga i framkant, att kommunen 

ska ha liknande ambition som Helsingborgs stad. 

Vi tror att införande av SES skulle möjliggöra för fler av våra invånare att ta del av 

stöd för att kunna hantera sin livskris på ett bättre sätt. Vilket skulle innebära en vinst 

inte bara för föräldrarna, utan för barnen och för samhället. En fördel med detta är att 

man kan logga in helt anonymt och när som helst. Detta är också ett stöd som det 

finns tydliga evidens för att det ger resultat. 

I dagens läge där många undviker fysiska möten känns det än mer angeläget att 

kunna erbjuda detta, snarast möjligt. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 19 

Beslutsunderlag 

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare, 

2021-02-14. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att nämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämndens 

kommande sammanträde för beslut.   

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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§ 37 Dnr 2021-00081 

Initiativärende SD - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas 
invånare 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för implementering av SES eller ett liknande digitalt verktyg. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att förvaltningens utredning skall 

kompletteras med en ekonomisk redovisning inför slutgiltigt ställningstagande i 

nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens föregående sammanträde den 18 februari 2021, § 19, fick 

förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämndens 

kommande sammanträde för beslut. 

Tf. enhetschef Renate Rondolph lämnar en kortfattad redogörelse kring det digitala 

verktyget SES (samarbete efter skilsmässa/separation). SES är uppbyggt i olika 

moduler som vänder sig till skilda och separerade föräldrar, ursprungligen från 

Danmark. Det finns 18 moduler, en grundmodul som heter SES-för barnens skull. 

Sen finns det ett antal moduler med olika teman:  hur barn blir påverkade av 

separation, - hur du som förälder blir påverkad samt moduler runt hur du kan hitta 

vägar i samarbetet med din före detta partner. Tips på att hantera ilska, sorg och 

grubblerier, kan även vara till nytta i andra sammanhang. 

Modulerna fungerar för både skilsmässa och separation, både före, under och efter 

separationen och de har inga begränsningar utom att de användaren måste vara 

folkbokförd i den kommun som har licens. I Helsingborg kommer socialrådgivarna 

på familjecentraler använda det som ett arbetsverktyg tillsammans med föräldrar som 

har tillgång till verktyget under ett år. 

När det gäller ekonomi ligger kostnaden runt 1.5 miljoner kronor i licens för första 

året, sen sjunker det något. 

 

Förvaltningen skulle vilja se effekterna av det arbete som Helsingborg nu påbörjat. 

Familjerätten har följt detta med intresse sedan informationen gick ut på 

familjerättsdagarna i mars 2020 men utifrån att metoden nyligen implementerats i 

Helsingborg har den inte hunnit utvärderats. Förvaltningen skulle vilja avvakta 

utvärderingen för att veta effekten av projektet.  

 

Vidare förklarar Renate Rondolph att i dagsläget skickar familjerätten 

informationsbrev om vad familjerätten kan vara behjälplig med till de föräldrar som 

skiljer sig/separerar genom de äktenskapsskillnader som kommer till familjerätten. 

Ett utvecklingsområde kan vara att göra familjerätten mer synlig. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Carita Boulwén (SD) föreslår att 

nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

implementering av SES eller ett liknande digitalt verktyg samt att förvaltningens 

utredning skall kompletteras med en ekonomisk redovisning inför slutgiltigt 

ställningstagande i nämnden.   

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans eget med 

instämmande från Carita Boulwéns (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så 

sker. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 



	

	
Initiativärende																																																																																																				Kungsbacka	210214	
SES,	digitalt	interaktivt	verktyg	för	Kungsbackas	invånare		
	
I	Helsingborg	stad,	där	man	har	som	ambition	att	bli	en	av	Europas	mest	innovativa	städer,	har	man	
som	första	stad	i	landet	upphandlat	det	digitala	verktyget	SES.	
(SES,	Samarbejde	efter	skilsmesse,	ett	digitalt,	interaktivt	verktyg	byggt	på	forskning	vid	Köpenhamns	
Universitet)	
	
SES	är	en	utvärderad,	evidensbaserad	och	förebyggande	insats	för	att	hjälpa	föräldrar	och	barn	att	
hantera	den	livskris	som	en	separation/skilsmässa	ofta	innebär.	Verktyget	består	av	flertal	moduler	
där	man	bland	annat	kan	få	kunskap	om	hur	skilsmässan	påverkar	dig	som	förälder	och	få	redskap	för	
att	hantera	ilska	och	konflikter	mm.		
	
Sedan	maj	2019	och	fram	till	september	2020	har	mer	än	10	000	danska	föräldrar	som	skiljer	
sig	genomfört	den	modul	som	handlar	om	hur	barnen	kan	reagera	vid	separation	och	hur	
föräldrarna	kan	agera	för	att	minska	risken	för	att	barn	mår	dåligt.	
 
”SES	som	alltså	är	evidensbaserat,	är	utvärderat	i	Danmark	och	kan,	som	först	i	världen,	
dokumentera	att	den	digitala	insatsen	ger	resultat	i	form	av	minskning	av	depression,	stress,	
sjukskrivningsdagar	och	bättre	fysisk	och	psykisk	hälsa	mm.	SES	fick	2019	Köpenhamns	
Universitets	innovationspris	i	närvaro	av	drottning	Margrete” 
	
För	att	kunna	öka	tillgängligheten	och	erbjuda	våra	invånare	allt	större	möjlighet	att	tillhandahålla	
kommunens	tjänster	på	tider	som	passar	dem,	exempelvis	på	kvällar	och	helger,	behöver	vi	också	
använda	oss	mer	av	digitala	verktyg.		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	vill	att	Kungsbacka	ska	ligga	i	framkant,	att	kommunen	ska	ha	liknande	
ambition	som	Helsingborgs	stad.		
	
Vi	tror	att	införande	av	SES	skulle	möjliggöra	för	fler	av	våra	invånare	att	ta	del	av	stöd	för	att	kunna	
hantera	sin	livskris	på	ett	bättre	sätt.	Vilket	skulle	innebära	en	vinst	inte	bara	för	föräldrarna,	utan	för	
barnen	och	för	samhället.		
En	fördel	med	detta	är	att	man	kan	logga	in	helt	anonymt	och	när	som	helst.		
Detta	är	också	ett	stöd	som	det	finns	tydliga	evidens	för	att	det	ger	resultat.	
I	dagens	läge	där	många	undviker	fysiska	möten	känns	det	än	mer	angeläget	att	kunna	erbjuda	detta,	
snarast	möjligt.	
	
	
	
Med	anledning	av	ovan	föreslår	Sverigedemokraterna		
	

- Att	förvaltningschefen	får	i	uppdrag	att	utreda	möjligheten	att	upphandla	och	erbjuda	
Kungsbackas	invånare	det	digitala	verktyget	SES	

	
- Att	förvaltningschefen	efter	utredning	återkommer	till	nämnden	för	redovisning	och	för	

beslut	i	saken.	



Carita	Boulwèn	(SD)													Elisabeth	Svensson	(	SD)	
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Svar på initiativärende SD - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna åtgärderna 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 18 mars 2021 fick förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för implementering av SES eller ett liknande digitalt verktyg. Vidare beslutades att 

utredningen ska kompletteras med en ekonomisk redovisning inför slutgiltigt ställningstagande i 

nämnden. 

SES (samarbete efter skilsmässa/separation) är ett digitalt verktyg som ursprungligen kommer ifrån 

Danmark och det riktar sig mot skilda och separerade föräldrar. Det är uppbyggt i 18 olika moduler. 

Grundmodulen heter ”SES-för barnens skull”. Utöver den finns ett antal moduler med olika teman som 

bland annat tar upp: Hur barn blir påverkade av separation, Hur du som förälder blir påverkad av 

separation, Hur du kan hitta vägar i samarbetet med din före detta partner. Det finns även moduler med 

tips på hur man kan hantera ilska, sorg och grubblerier och som även kan vara till nytta i andra 

sammanhang.  

 

Modulerna fungerar för både skilsmässa och separation, både före, under och efter separationen och de 

har inga begränsningar utom att de användaren måste vara folkbokförd i den kommun som har licens. 

 

I Sverige har Helsingborg köpt in verktyget. Där kommer socialrådgivarna på familjecentraler använda 

det som ett arbetsverktyg tillsammans med föräldrar som har tillgång till verktyget under ett år. Det 

digitala verktyget startades upp i januari i år och under april månad förväntas samtliga moduler vara 

igång. Helsingborg har ännu inte utvärderat effekterna av verktyget utifrån den begränsade tid som det 

varit i drift. 

 

Kostnaden för det digitala verktyget är 1,5 miljoner kronor i licens första året, därefter sjunker  

kostnaden något. 
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Kungsbacka har idag flera sätt att möta upp familjer i separation. Man kan vända sig till 

Familjerådgivningen för samtalsstöd både innan, under och efter en separation. Man kan också vända 

sig till familjerätten och få både samarbetssamtal tillsammans med sin före detta partner, men man kan 

också få rådgivningssamtal för egen del. Familjerätten skickar också ut ett informationsbrev om vad 

familjerätten kan vara behjälplig med till de föräldrar som skiljer sig/separerar. Inom Öppenvård Barn 

och Unga så kan barnen gå med i gruppverksamheten Skilda världar som är en gruppverksamhet för 

barn och ungdomar som har skilda föräldrar.  

 

I Kungsbacka finns också möjlighet att som förälder gå i ”BIFF grupp”, Barn I Föräldrars Fokus, där 

man tillsammans med andra i liknande situation går en kurs som fokuserar på vad man själv som 

förälder kan göra för att underlätta för mitt barn. Teman som man tar upp är bland annat barnets 

rättigheter, kommunikation och barns behov, när man som föräldrar inte kommer överens. Gruppen 

hålls av två gruppledare med flera års erfarenhet inom familjerätt och familjerådgivning. 

 

Fördelen med SES är att det skulle kunna komplettera befintliga verksamheter i Kungsbacka och fler 

familjer i separation skulle kunna få ett lättillgängligt stöd.  

  

Nackdelarna är de höga licenskostnaderna och den korta tid som SES varit i drift i Sverige som gör att 

verktyget ännu inte hunnit utvärderats. Idag finns inga medel budgeterade för inköp av SES, vilket gör 

att förutsättningar för implementering av SES, digitalt interaktivt verktyg inte finns. För att möjliggöra 

en sådan satsning behöver omprioriteringar göras.  

 

Att införa SES skulle kosta 1,5 miljoner kronor årligen. Då SES inte utvärderats ännu i Sverige kan 

förvaltningen inte bedöma i dagsläget att en satsning på SES skulle ge en effekt som motsvarar 

kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-03-18, § 37 

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef för myndighet, stöd och behandling 

 

Karin Martinsson    Ann Törnqvist 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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Initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt Ombud, PO 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna åtgärderna.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 15 oktober 2020, § 147, gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att hitta extern part för att 

utveckla och driva personligt ombud så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga 

servicen personligt ombud, PO. Nämnden gav även förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan 

och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den 

frivilliga servicen PO.  

Förvaltningen har haft inledande dialog med två externa parter som är intresserade av att driva 

personligt ombud. Förvaltningen har även haft samtal med förvaltningschef för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och för Vård & Omsorg och ställt frågan om dessa förvaltningar är intresserade av att 

medfinansiera servicen personligt ombud. Förvaltningschef och ordförande för Vård & Omsorg gör 

bedömningen att det inte finns behov av personligt ombud inom förvaltningarnas målgrupper. 

Förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad gör samma bedömning.  

Eftersom förvaltningscheferna för Vård & Omsorg och för Gymnasium & Arbetsmarknad gör 

bedömningen att det inte finns behov av personligt ombud inom deras förvaltningar finns inte heller 

något incitament för samverkan eller medfinansiering av servicen PO. 

Biträdande förvaltningschef tillsammans med berörd verksamhetschef har träffat två organisationer 

som har kontaktat förvaltningen och visat intresse för att utföra servicen PO. Det är Bräcke Diakoni 

och NSPH Halland (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa). Bräcke Diakoni har 18 års erfarenhet och en 

etablerad verksamhet både i Göteborg och Uppsala medan NSPH Halland inte har någon tidigare 

erfarenhet av utförande av PO. Båda organisationerna tänker sig Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

med Kungsbacka, de beräknade kostnaderna ligger på 750–900 tusen kronor (tkr) per ombud och år 
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och båda organisationerna bedömer att det behövs två heltidstjänster vilket blir ca. 1,5–1,7 miljoner 

kronor (mnkr) per år utan statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Återkoppling till nämnden, 2021-04-15  

Förslag till IOP, Bräcke Diakoni,  

Förslag till IOP, NSPH Halland, 2020-12-07 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-10-15, § 147 

Initiativ (L), (SD), (C), (S) Extern drift av Personligt Ombud, PO, 2020-10-15 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiska överväganden  

Den ungefärliga kostnaden beräknas bli 750–850 tkr exklusive lokalkostnader om nämnden erhåller 

statsbidrag på 50 procent av kostnaden för två heltidstjänster. 

Barnkonsekvens  

En del i målgruppen som träffar personligt ombud har barn, vilket innebär att en avveckling av 

personligt ombud kan få konsekvenser för barnet/barnen. Eftersom målgruppen kan få annat likvärdigt 

stöd så bör en avveckling av insatsen inte påverka barnet/barnen.  

Jämställdhetsperspektiv 

Utifrån jämställdhetspolitiska mål tydliggörs att män och kvinnor ska ha samma rätt och möjlighet till 

insatser. Insatsen personligt ombud finns till för både män och kvinnor. Oavsett om insatsen personligt 

ombud finns eller ej är utgångspunkten att ge stöd till varje individ, oberoende av kön, utifrån den 

enskildes behov.   

Facklig samverkan 

Förslag till beslut har varit föremål för facklig samverkan. 

 

Karin Martinsson    Anna Bergsten 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 89 Dnr 2020-00345 

Svar på initiativ från (L), (SD), (C) och (S) - Extern drift av Personligt 
Ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg bordlägger ärendet. 

Reservation 

Kalle Påsse Sundvall (M), Bo Dahlström (M), Magnus Bodin (M) och Gunilla Apler 

(M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 15 oktober 2020, § 147, gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att hitta 

extern part för att utveckla och driva personligt ombud så att Kungsbackas invånare 

fortsatt ska erbjudas den frivilliga servicen personligt ombud, PO. Nämnden gav 

även förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den 

frivilliga servicen PO.  

Förvaltningen har haft inledande dialog med två externa parter som är intresserade av 

att driva personligt ombud. Förvaltningen har även haft samtal med förvaltningschef 

för Gymnasium & Arbetsmarknad och för Vård & Omsorg och ställt frågan om dessa 

förvaltningar är intresserade av att medfinansiera servicen personligt ombud. 

Förvaltningschef och ordförande för Vård & Omsorg gör bedömningen att det inte 

finns behov av personligt ombud inom förvaltningarnas målgrupper. 

Förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad gör samma bedömning.  

Eftersom förvaltningscheferna för Vård & Omsorg och för Gymnasium & 

Arbetsmarknad gör bedömningen att det inte finns behov av personligt ombud inom 

deras förvaltningar finns inte heller något incitament för samverkan eller 

medfinansiering av servicen PO. 

Biträdande förvaltningschef tillsammans med berörd verksamhetschef har träffat två 

organisationer som har kontaktat förvaltningen och visat intresse för att utföra 

servicen PO. Det är Bräcke Diakoni och NSPH Halland (Nationell Samverkan 

Psykisk Hälsa). Bräcke Diakoni har 18 års erfarenhet och en etablerad verksamhet 

både i Göteborg och Uppsala medan NSPH Halland inte har någon tidigare 

erfarenhet av utförande av PO. Båda organisationerna tänker sig Idéburet offentligt 

partnerskap, IOP med Kungsbacka, de beräknade kostnaderna ligger på 750–900 

tusen kronor (tkr) per ombud och år och båda organisationerna bedömer att det 

behövs två heltidstjänster vilket blir ca. 1,5–1,7 miljoner kronor (mnkr) per år utan 

statsbidrag. 
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forts. § 89 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-03, där det föreslås att nämnden noterar 

informationen till protokollet, avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna åtgärderna samt förklarar 

uppdraget fullgjort. 

Återkoppling till nämnden, 2021-04-15  

Förslag till IOP, Bräcke Diakoni,  

Förslag till IOP, NSPH Halland, 2020-12-07 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-10-15, § 147 

Initiativ (L), (SD), (C), (S) Extern drift av Personligt Ombud, PO, 2020-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liberalerna (L), Sverigedemokraterna (SD), Socialdemokraterna (S) samt 

Centerpartiet (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 

beredning enligt följande: 

 att återkomma till nämnden med en redovisning hur man ska genomföra 

samarbetet med extern part så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas 

insatsen Personligt Ombud 

 att ge förvaltningen i uppdrag att finansiera förslaget inom kommande budget 

för 2022 för att skapa förutsättningar för en fortsättning med personligt 

ombud i Kungsbacka kommun. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar följande: 

 att uppdra åt förvaltningen att efter beslut om budget 2022 och Samverkan 

med civilsamhället återkomma med en redovisning av behov av personligt 

ombud 

 att nämnden efter lämnad redovisning fattar erforderliga beslut om eventuellt 

återinrättande av personligt ombud 

Carita Boulwén (SD) med instämmande av Madelene Höök (L) yrkar att ärendet 

bordläggs. 
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Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det 

vill säga hans eget, Liberalerna med fleras yrkande samt Carita Boulwén (SD) med 

fleras yrkande. 

Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande utser förslaget om att ärendet ska avgöras idag till huvudförslag i 

omröstningen. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst innebär att ärendet bordläggs.  

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att nämnden, med 5 Ja-röster mot 6 Nej-röster, beslutar att ärendet 

bordläggs. 

  

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att  

rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)  X   

Gunilla Apler (M)  X   

Magnus Bodin (M)  X   

Bo Dahlström (M)  X   

Inga-Lill Kihlberg (C)   X  

Madelene Höök (L)   X  

Mats Nyberg (KD)  X   

Carita Boulwén (SD)   X  

Elisabeth Svensson (SD)   X  

Elisabeth Lyckevall (S)   X  

Sture Andréasson (S)   X  

 





•

•



•

•

•





•

•



•





Bräcke diakoni
Personligt ombud



Bräcke diakoni- vilka är vi?

• Idéburen organisation

• Vård, omsorg och utbildning sedan 1923

• Politiskt och religiöst fristående med rötter i Svenska 
kyrkan

• Ca 1200 anställda i verksamheter inom Hälsa och vård, 
Äldreomsorg och Hospice, Barn och ungdom, LSS-
boende för vuxna, Psykiatri och Daglig verksamhet.

• Vår vision- Ett medmänskligare samhälle



Personligt ombud

Ett regeringsuppdrag

Har funnits sedan 2001 

Statsbidrag

2 uppdrag:

• Stöd och hjälp till personer med psykisk 
funktionsnedsättning så att de får den hjälp från 
samhället som de behöver och har rätt till 

• Återföra till berörda myndigheter de brister man ser



Personligt ombud Uppsala

LOU Entreprenadavtal sedan 2018

Omfattar 6 åa fördelat på 7 personer



Personligt ombud Göteborg

2001-2018 LOU entreprenadavtal 

Från 2018 ett IOP-avtal

Omfattar 19 åa fördelat på 21 personer

Tidigare har Partille kommun, Härryda kommun och 
Mölndals stad haft hängavtal.



Initiativärende 201015 
Extern drift av Personligt Ombud. 
 
Målgruppen för Personligt Ombud (PO) faller lätt mellan stolarna och har inte alltid förmågan att ta 
och upprätthålla kontakten mellan olika instanser som behövs för att upprätthålla en god livskvalitet. 
På nämndmöte 17/9 fattades beslutet att den frivilliga insatsen PO inte längre ska erbjudas från och 
med årsskiftet 2021-01-01. Trots beslutet att avveckla PO från Service ser vi att det finns möjligheter 
att utveckla konceptet PO och få ut mer effektivitet. En viktig framgångsfaktor är att PO ska kunna 
verka objektivt. Detta för att kunna förhålla sig opartisk och att inte riskera att hamna i 
relationskonflikt i kontakter med myndigheter. En stor del av uppdraget som PO bygger just på 
relationen och förtroendet mellan PO och personen som får stödet. Därför vill vi se en extern aktör 
som leverantör av tjänsten PO till Kungsbacka kommun. Vi tror att detta skulle gynna Kungsbackas 
visionen till ett mer medskapande samhälle samt utveckla tjänsten mer kvalitativt.  
 
Vi ska alltid jobba för ”ett Kungsbacka” och detta möjliggör att involvera andra förvaltningar som har 
målgrupper som kan beröras av insatsen PO. Därför ska IF initierar samverkan med berörda 
förvaltningar för ett framtida samarbete och ansvar för PO. Denna gemensamma finansiering finns i 
andra kommuner i Halland.  
 
Yrkande 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO Så att 
Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.  

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt medfinansiering hos 
övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen PO.  

 
 
Elin Hysén Liberalerna  Carita Boulwén Sverigedemokraterna 
 
 
 
Birgitta Grundell Liberalerna  Elisabeth Svensson Sverigedemokraterna  
 
 
 
Elisabeth Lyckevall Socialdemokraterna  Martin Björk Sverigedemokraterna 
  
 
 
Sture Andreasson Socialdemokraterna  Inga-Lill Kihlberg Centerpartiet 
   
  
 
Birgitta Tingdal Socialdemokraterna  Marie Björsell Centerpartiet  
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§ 147 Dnr 2020-00345  

Initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt Ombud 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att hitta 

extern part för att utveckla och driva personligt ombud så att Kungsbackas invånare 

fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att finna 

samverkan och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp 

kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Reservation 

Kalle Påsse Sundvall (M), Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), Magnus Bodin 

(M) och Mats Nyberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde anmäls, ett initiativärende - Extern drift av Personligt 

Ombud, till nämnden från (L), (SD), (C), (S).  

 

Målgruppen för Personligt Ombud (PO) faller lätt mellan stolarna och har inte alltid 

förmågan att ta och upprätthålla kontakten mellan olika instanser som behövs för att 

upprätthålla en god livskvalitet. På nämndens sammanträde den 17 september 2020 

fattades beslutet att den frivilliga insatsen PO inte längre ska erbjudas från och med 

årsskiftet den 1 januari 2021. Trots beslutet att avveckla PO från Serviceenheten ser 

vi att det finns möjligheter att utveckla konceptet PO och få ut mer effektivitet. En 

viktig framgångsfaktor är att PO ska kunna verka objektivt. Detta för att kunna 

förhålla sig opartisk och att inte riskera att hamna i relationskonflikt i kontakter med 

myndigheter. En stor del av uppdraget som PO bygger just på relationen och 

förtroendet mellan PO och personen som får stödet. Därför vill vi se en extern aktör 

som leverantör av tjänsten PO till Kungsbacka kommun. Vi tror att detta skulle 

gynna Kungsbackas visionen till ett mer medskapande samhälle samt utveckla 

tjänsten mer kvalitativt.  

 

Vi ska alltid jobba för ”ett Kungsbacka” och detta möjliggör att involvera andra 

förvaltningar som har målgrupper som kan beröras av insatsen PO. Därför ska IF 

initierar samverkan med berörda förvaltningar för ett framtida samarbete och ansvar 

för PO. Denna gemensamma finansiering finns i andra kommuner i Halland. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2020-10-15. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

(L), (SD), (C), (S) yrkar följande: 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO 

så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.  

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av 

den frivilliga insatsen PO.   

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Bo Dahlström (M), Gunilla Apler 

(M) yrkar avslag till (L), (SD), (C), (S) förslag med motivering att det saknas 

finansiering i underlaget i förslaget samt risk- och konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag och 

finner att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär att ärendet ska avgöras idag.  

Nej - röst innebär att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)         N  

Gunilla Apler (M)   N  

Magnus Bodin (M)    N  

Bo Dahlström (M)  N  

Inga-Lill Kihlberg (C) J   

Elin Hysén (L)  J   

Mats Nyberg (KD)  N  

Carita Boulwén (SD)   J   

Elisabeth Svensson (SD) J   

Elisabeth Lyckevall (S) J   

Sture Andréasson (S) J   

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar att ärendet 

ska avgöras idag. 
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Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

Elin Hyséns (L), Carita Boulwéns (SD), Elisabeth Svenssons (SD), Inga-Lill 

Kihlbergs (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons förslag  

och dels hans eget, med instämmande från Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), 

avslagsyrkande. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) ställer proposition på förslagen och finner att 

nämnden beslutar enligt hans eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär bifall till Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag.  

Nej - röst innebär bifall till Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        J   

Gunilla Apler (M)  J   

Magnus Bodin (M)   J   

Bo Dahlström (M) J   

Inga-Lill Kihlberg (C)  N  

Elin Hysén (L)         N  

Mats Nyberg (KD) J   

Carita Boulwén (SD)    N  

Elisabeth Svensson (SD)  N  

Elisabeth Lyckevall (S)  N  

Sture Andréasson (S)  N  

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 nej-röster mot 5 ja-röster, beslutar enligt Elin 

Hyséns (L) med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Förslag till IOP – Personligt ombud
Idéburet offentligt partnerskap



På individ och familjeomsorgs nämndmöte 17 september togs beslut om att avveckla personligt 
ombud i Kungsbacka från årsskiftet 2021.

På nämndens möte 15 oktober lyftes ett initiativärende, där nämnden yrkar på följande:

• Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO, så att 
Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.

• Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt medfinansiering hos 
övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen PO

Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Bakgrund



I den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa finns särskilt prioriterade områden för 
målgrupper med psykisk hälsa, varav tidiga och främjande insatser är en utav dessa.
Kungsbacka kommun har under 2018 haft i uppdrag att genomföra en kartläggning av 
kommunens arbete inom området psykisk hälsa/ohälsa och psykisk sjukdom.

Syftet och viljeyttringen är att ”skapa en större förståelse för strukturer, samverkansmöjligheter 
och aktörer inom området psykisk hälsa. Genom den ökade förståelsen bidra till att förbättra 
samverkan och arbeta mer som ett Kungsbacka och för invånaren. Genom detta bidra till bättre 
insatser och bättre måluppfyllelse.”

Underlaget från kartläggningen kan komma att ligga till underlag för framtida revideringar i 
Handlingsplanens Mål och aktiviteter inför 2019 och framåt.

Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Bakgrund



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Värdegrund

Värdegrundsprinciper

Partnerskapet ska bygga på:

• Öppenhet, tydlighet och dialog.

• Varsam och respektfull hantering av de offentliga medlem som möjliggör verksamheten.

• Varsam och respektfull hantering av de personuppgifter som finns inom verksamheten.

• Likabehandling och tillgänglighet för alla.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Målbild

Förslag på formulerade mål

• Att Kungsbackas invånare ska ha fortsatt tillgång till personligt ombud

• Utveckla samverkan mellan idéburen sektor och myndigheter

• Gynna Kungsbackas vision till ett mer medskapande samhälle samt 
utveckla  tjänsten mer kvalitativt.
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Personligt ombud – Parterna

NSPH Halland
• NSPH Halland är en fristående ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar 

utifrån alla människors lika värde, där de grundläggande värderingarna utgår från FN-deklarationen om alla 
människors rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning eller sexuella 
läggning, samt från Samanca +10-deklarationen om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever 
med behov av särskilt stöd.

• NSPH Halland innehar en oberoende ställning och kan agera som trovärdiga personliga ombud.

• NSPH Halland har unika samverkansmöjligheter med brukarorganisationer och genom att de bedriver andra 
verksamheter ett helhetsgrepp. De finns på flera arenor med ett upparbetat kontaktnät i kommunen och 
regionen.

• NSPH Halland bidrar med kompetensutveckling inom olika områden t ex för anhöriga, uppdragsgivare, god 
man.

• NSPH Halland innehar en unik kompetens utifrån ett patient-, och brukarperspektiv med god kunskap om 
målgruppens behov.

• Kungsbacka kommun kan genom psykiatrisamordning ge NSPH Halland möjligheter till utbildningssatsningar.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Parterna

Kungsbacka kommun
Vision 2030

• Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser 
vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en 
förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

• I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. 
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

• Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya 
invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan 
utvecklas och leva det goda livet, hela livet.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Verksamhet

Ledningsgrupp

Enligt förordningen skall det finnas en ledningsgrupp med representanter för kommunen, 
primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. Kungsbacka kommun är 
sammankallande för ledningsgruppen.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Uppföljning

Organisation och samverkan
En styrgrupp bestående av representanter för NSPH Halland, IFO, GA och VO ska finnas för att specifikt hantera 
partnerskapet. Representanter för kommunen är verksamhetschef och lokal kontaktperson, för NSPH Halland 
ordförande och lokal kontaktperson. Vid behov kan representanter för andra verksamheter bjudas in. För att utveckla 
verksamheten personliga ombud skall styrgruppen träffas minst två gånger per år. I samband med dessa träffar skall det 
tas upp hur partnerskapet fungerar.

Samtliga ombud ska dokumentera händelser som kan betraktas som avvikelser. Rapportering av avvikelser skall ske till 
IFO i samband med uppföljningar. En återkoppling av rapporteringen sker i samverkan med NSPH Halland och IFO.

Verksamheten Personliga ombud skall årligen utvärderas och följas upp i samverkan mellan Kungsbacka kommun och 
NSPH Halland. En skriftlig rapport av årets arbete skall tas fram av NSPH Halland. Denna rapport kan ligga till grund för 
eventuella förändringar av verksamheten Personliga ombud.

NSPH Halland ska ha möjlighet att kunna diskutera systemfel med kommunens nätverk för verksamhets- och 
förvaltningschefer med tema psykisk ohälsa. NSPH Halland kan genom psykiatrisamordning ta del av 
utbildningssatsningar.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Resurser

Resurser
• Verksamheten finansieras delvis med statsbidrag och en förutsättning för statsbidraget är att riktlinjerna följs. 

Dessa riktlinjer regleras i förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.

• Kungsbacka kommun är huvudman och ytterst ansvarig för innehåll och utformning. Huvudmannaskapet 
innebär att ansöka om statsbidrag, ansvara för avtalsupprättande av ombudsverksamheten, organisera och 
leda en partsammansatt ledningsgrupp för Personligt ombud, samt att följa upp verksamheten.

• Kungsbacka kommun bidrar med den överskjutande delen av kostnaderna för personligt ombud.

• NSPH Halland har arbetsgivaransvar, och är ytterst ansvariga för att organisationen har kollektivavtal och 
följer de lagar som åligger arbetsgivare.

• NSPH Halland ansvarar för att Personliga ombud får en väl fungerande arbetsmiljö, lokaler och regelbunden 
handledning.

• NSPH Hallands styrelse bidrar med ideella timmar för arbetsgivarfrågor.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud– Avtalsperiod

Tidsperiod

Vi föreslår en avtalsperiod på tre år.

En förlängning av avtalet ska skriftligen överenskommas senast 9 månader innan avtalet löper 
ut. Avtalet kan förlängas med 24 månader och ske vid flera tillfällen. 



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud– Tvist och omförhandling

Uppsägning
Förutsättningen för avtalet är att statsbidrag och kommunbidrag utgår på avtalad nivå under 
avtalsperioden. Vid förändring av statsbidragen och kommunbidragen kan avtalet komma att 
omförhandlas eller sägas upp om någon av parterna begär det. En uppsägningstid om nio månader 
gäller för båda parter. Avtalet ska sägas upp skriftligen.

Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser 
enligt avtalet eller inte fullföljer uppdraget enligt ”Förordning om statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar”.

NSPH Halland ansvarar för personal som utför uppdraget och att samtliga lagar och andra regler 
tillämpliga för uppdraget följs. Uppdraget får inte överlåtas på annan utan förvaltningens 
godkännande. Som väsentligt avtalsbrott räknas bl.a. uteblivet fullföljande av skyldigheter enligt 
avtalet. Om tvist uppstår ska den i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna. Om 
samförstånd inte kan nås ska tvist avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud– Budget

Förslag till budget



Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud– Budget

Förslag till budget

Lönen är uppräknad med 0,4% då årets lönerevision inte är gjord ännu, utan kommer 
ske i november för 2020.
Total kostnad per månad och ombud 62521 kr
I avtalet bör läggas till en engångskostnad för inköp av datorer och telefoner.
Avtal för PO att nyttja bilpoolen.
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TACK!

Kontaktinfo

Mary-Anne Jakobsson

Ordförande NSPH Halland
maryanne@nsph-halland.se

Mobil: 079-333 10 20

mailto:maryanne@nsph-halland.se


 

 

Datum 

2021-05-11 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 

perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 

Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 

rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 

 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 att 10 

beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Tre av dessa är 

från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 

kontaktfamilj och gruppverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 

kontaktperson och kontaktfamilj beror på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som kan 

ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2021-01-01 till 2021-03-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2021-01-01 till 2021-03-31. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 

 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 visar 29 beslut enligt lagen om 

stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 

inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd och kontaktperson. Samtliga av de inrapporterade 

besluten är från tidigare kvartalsrapportering, tre beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 

samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fem beslut har 

verkställts under detta kvartal och fyra har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 

tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 

uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 

bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2021 

 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

9, 
varav 
3 nytt 

9 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 
 

3 verkställda 
6 ej verkställt 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

1 1 annat skäl 1 ej verkställt 

Summa beslut 10 10 10 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 5 4 annat skäl 
1 tackat nej 
  

2 verkställda 
3 ej verkställda 
 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1 1 tackat nej 1 verkställt  

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

  
 
 

 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

  
 
 

 

Summa beslut 6 6 6 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

8,  
varav 
5 nya 

8 annat skäl 
 
 

1 verkställt 
5 ej verkställt 
2 avslutat 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 

5, 
varav  
2 nya 

1 resursbrist 
4 annat skäl 

2 verkställda 
2 ej verkställda 
1 avslutat 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

5, 
varav  
2 nya 

2 tackat nej 
1 resursbrist 
2 annat skäl, vill avvakta pga covid-19 

4 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

1 1 resursbrist 
 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

10, 
varav 2 
nya 

9 resursbrist 
1 tackat nej 
 

2 verkställda 
8 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

  
 
 

 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   
 
 

Summa beslut 29 29 29 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Kontaktfamilj och 4 1 3 9 4 resursbrist 1 resursbrist 1 annat skäl 9 resursbrist 3 ej verkställda 1 ej verställt 3 ej verkställda 3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya 2 resursbrist 1 avslutat 6 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 1 1 0 1 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 5 2 3 10 5 2 3 10 5 2 3 10

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Boendestöd enligt 2 2 7 5 1 tackat nej 2 tackat nej 6 annat släl 4 annat skäl 2 verkställda 2 ej verkställda 1 avslutat 2 verkställda

SoL 4:1 varav 1 nytt varav 6 nya 1 resursbrist 1 tackat nej 1 tackat nej 6 ej verkställda 3 ej verkställda

Kontaktperson enligt 1 1 0 1 1 tackat nej 1 tackat nej 0 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 3 2 1 0 2 tackat nej 2 tackat nej 0 0 1 verkställt 1 verkställt 1 avslutat 0

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 1 0 0 1 tackat nej 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 resursbrist 1 ej evrkställt 0 0

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1



Summa beslut 7 6 8 6 7 6 8 6 7 6 8 6

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 4 3 8 5 annat skäl 4 annat skäl 3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 4 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya varav 1 nytt varav 5 nya 4 ej verkställda 2 ej verkställda 5 ej verkställda

2 avslutade

Kontaktperson 2 2 4 5 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 2 ej verkställt 2 ej verkställda 3 ej verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 3 nya varav 2 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 4 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda

2 annat skäl 1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 1 3 1 5 1 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 1 avslutat 3 ej verkställda 1 ej verkställt 4 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 3 nya varav 2 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Korttidsvistelse 9 7 1 0 7 annat skäl 5 annat skäl 1 resursbrist 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 4 nya varav 1 nytt 2 tackat nej 1 tackat nej 6 ej verkställda 6 ej verkställda

1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 2 1 1 1 2 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 9 9 10 2 resursbrist 3 resursbrist 3 resursbrist 1 tackat nej 3 verkställda 8 ej verkställda 1 verkställt 2 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 1 nytt varav 2 nya 8 tackat nej 6 tackat nej 4 tackat nej 9 resursbrist 7 ej verkställda 1 avslutat 8 ej verkställda 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 1 0 0 0 1 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 26 19 29 30 26 19 29 30 26 19 29



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Kontaktfamilj och 9 8

9 

resursbrist 8 resursbrist 3 verkställda 1 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 3 nya 6 ej verkställda4 ej verkställda

3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 6 1 annat skäl 5 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställda 

SoL 4:1 varav 4 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

3 avslutade

Summa beslut 10 14 10 14 10 14

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Boendestöd enligt 5 3 4 annat skäl 2 tackat nej 2 verkställda 3 ej verkställda

SoL 4:1 varav 2 nya 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda

Kontaktperson enligt 1 1 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 3 0 2 tackat nej 0 3 ej verkställda

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 0 0



läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 7 6 7 6 7

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Personlig assistans 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 7 8 annat skäl 2 resursbrist 1 verkställt 3 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya 2 tackat nej 5 ej verkställda3 ej verkställda

3 annat skäl 2 avslutade 1 avslutad

Kontaktperson 5 2 1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 1 nytt 4 annat skäl 1 resursbrist 2 ej verkställda1 ej verkställt

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 2 2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 0 9 1 resursbrist 8 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 6 nya 4 tackat nej 1 avslutat

4 annat skäl

Bostad med särskild service 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställda1 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 14 1 tackat nej 4 resursbrist 2 verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 2 nya 9 resursbrist 10 tackat nej 8 ej verkställda10 ej verkställda

Daglig verksamhet 0 1 1 annat skäl 1 ej verkställda

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 36 29 36 29 36



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

Nämndsekreterare 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegationsbeslut, juni 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin återrapportering av 

delegationsbeslut, enligt nya kommunallagen (SFS 2017:725) de beslut som är av så stor betydelse att 

nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, 

ska anmälas till nämnden. Härigenom säkerställs nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom 

tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden får information om sådant som kan vara av vikt 

för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck i ett beslut som måste anmälas till nämnden. 

 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 12 och 26 maj 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Attesträtter 

2021-05-01 – 2021-05-31. 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal - heldygnsbehandling, Vuxenenheten. 

Dnr 2020-00050. Avtal – Placeringsavtal – heldygnsplacering, Vuxenenheten.  
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Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – lägerverksamhet, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – korttidshem, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – bostad med särskild service, Funktionsstödsenheten.  

Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – lägerverksamhet, Funktionsstödsenheten. 

  

Övrigt  

Dnr 2021-00153. Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00154. Anmälan av personuppgiftsincident samt återkallande av anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00067. Avskrivning av fordran. 

Dnr 2021-00106. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-

39350/2020. 

Dnr 2021-00107. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-

39359/2020.  

Dnr 2021-00143. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-

05023/2021.  

Dnr 2021-00083. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 8.8.1 -

39684/2019. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

Nämndsekreterare 

1 (3)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av domar och beslut 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Kammarrätten i Göteborg  

Dom meddelad i mål nr 1593-21, daterad 2021-05-12, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut och förvaltningsrättens dom angående flyttningsförbud enligt lagen om särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU.  Kammarrätten avslår överklagandet från individen. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 14022-20, daterad 2021-05-06, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår individens överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 3633-21, daterad 2021-05-07, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut angående daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår individens överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 4926-21, daterad 2021-05-20, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut angående korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten bifaller individens överklagande. Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg får ompröva rätten till insatsen och förhållandena för individen förändras på ett 

väsentligt sätt.   

Dom meddelad i mål nr 13788-19, daterad 2021-05-21, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår individens överklagande. 
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Dom meddelad i mål nr 14702-20, daterad 2021-05-21, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår individens överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 983-21, daterad 2021-05-27, saken; Individen har överklagat nämndens beslut 

angående personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg för fortsatt handläggning. Eftersom nämnden inte har prövat om klaganden uppfyller 

övriga kriterier för att tillhöra personkretsen och om förutsättningarna för att beviljas personlig 

assistans i övrigt är uppfyllda, ska målet visas åter till nämnden för fortsatt handläggning. 

Dom meddelad i mål nr 13916-20, daterad 2021-05-28, saken; Individen har överklagat nämndens 

beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten bifaller individens överklagande delvis och förklarar att individen har rätt till 

personlig assistans med ytterligare fem timmar per vecka. Det ankommer på nämnden att vidta de 

åtgärder som detta föranleder. Förvaltningsrätten avslår individens överklagande i övrigt.  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00393. Beslut från IVO dnr 3.8.4-11221/2021-5 – IVO avslår Nämnden för Individ & 

Familjeomsorgs ansökan enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen, SoL, om överflyttning av ärende till 

Varbergs kommun. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021–00032. KF § 76 Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020. 

Dnr 2019-00139. KF § 80 Inrättande av pris inom Individ och familjeomsorg. 

Dnr 2021-00002. KF § 81 Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för 

planbesked. 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Dnr 2021-00099. Beslut meddelat 2021-05-11, PUI-2021-1268. IMY beslutar att avsluta ärendet som 

rör anmälan. 

Dnr 2021-00099. Beslut meddelat 2021-05-26, PUI-2021-1439-3. IMY beslutar att avsluta ärendet 

som rör anmälan. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll 2021-05-27. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
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Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

Nämndsekreterare 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av synpunkter och klagomål, juni 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Dnr 2021-00155. Inkommit klagomål angående bemötande och bristande handläggning vid Barn- och 

ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00159. Inkommit klagomål rörande utskick av meddelande om att inleda utredning vid 

Familjerättsenheten. Dataskyddskontakten har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00160. Inkommit klagomål från anhörig rörande för låg bemanning under nattetid på 

Gåsevadholmsvägens gruppbostad. Ansvarig enhetschef har besvarat anhörig. 

Dnr 2021-00167. Inkommit klagomål från anhörig angående att behoven ej blir tillgodosedda på 

Bäckmansgårds gruppboende för sin närstående. 

Dnr 2021-00173. IVO har tagit emot ett klagomål gällande myndighetsutövning Funktionsstöd i 

Kungsbacka kommun. Angående ansökan om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. Det är nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 5 

kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00005 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

Nämndsekreterare 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
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Redovisning av skrivelser och meddelanden, juni 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Dnr 2021-00158. Inkommen skrivelse från FUB, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, 

till nämndens ordförande och förvaltningschef med synpunkter och frågor för återkoppling.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-26 
Diarienummer 

IF 2021-00009 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
0300-83 55 97 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
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Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och beslut 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) tar emot rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för 

missförhållanden enligt lex Sarah. SAS utreder händelser och beslutar om händelsen utgjort ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden 

eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). I och med att SAS fattar beslut mot delegation ska nämnden få kännedom om samtliga 

beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  

 

Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden där händelsen bedömts 

ligga inom ramen för hälso- och sjukvård och därför inte bedöms inom ramen för lex Sarah; 

 

2021–00162 – gäller fax från vården som skickades till socialtjänsten istället för socialjouren, en 

lördag. Vårdkedjeavvikelse är skickad till vårdgivare.  

 

Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 

 

2021–00120 – gäller frågeställning om agerande skett enligt gällande riktlinje. Utredningen visar att så 

skett, inget missförhållande, se bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

 

Karin Martinsson     Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef     Socialt ansvarig samordnare 


