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SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende

2019-09-03



9.00-9.15 Inledning 

9.15-10.00 Missbruk och beroende – SKL:s handlingsplan

10.00-10.30 Kaffe

10.30- 11.15 Missbruk och beroende - fortsättning

11.15- 11.30 Samverkansstruktur i Skåne

11.30-12.30 Lunch

12.30-12.55 Elevhälsobaserad modell

13.00-13.25 Sammanhållen vård 

13.30-15.30 Workshop inkl. fika kl. 14.15

15.30-16.00 Återsamling och avstämning

Dagens program



Regional 

Samverkansgrupp 

Psykiatri

Missbruks-

utskottet

LVM-

transportgrupp

Skånesamverkan 

Mot Droger

Regionala 

samverkansgrupper för 

missbruks- och 

beroendefrågor i Skåne





Skånesamverkan mot 
brott och droger

Länsstyrelsen Skåne

Region Skåne

Kommunförbundet Skåne

Polisen

Tullverket

Kriminalvården

Lärosäten syd

Nätverket Idéburen sektor



Centralt Samverkansorgan

Tjänstemannaberedning till 

Centralt Samverkansorgan

Regional Samverkansgrupp Psykiatri

Missbruksutskott
Utskott Maria 

Mottagningar
M.fl.



Under revidering

Införlivande spel om pengar

Kommer att ingå i samma 

ramöverenskommelse som psykiatri och 

barn som placerade utanför egna hemmet.

Ramöverenskommelse missbruk 
och beroende



Medel tillförs kommuner och regioner på 

länsnivå för att stärka samverkan för 

personer som har behov av insatser från 

flera huvudmän, t.ex. placerade barn och 

unga, personer med samsjuklighet. 

För Skånes del 17,6 mkr

Överenskommelse om insatser 
inom området psykisk hälsa 2019



Förebyggande och främjande arbete

Tillgängliga tidiga insatser

Enskildas delaktighet och rättigheter

Utsatta grupper

Ledning, styrning och organisation 

Fem fokusområden 



SIP

Barn och unga

Missbruk och beroende

Mariamottagningar 

Anhöriga

Brukarmedverkan

mm. 

Prioriterade områden



Kommunförbundet Skåne och Region Skåne 

sammankallande

Representanter från kommuner, psykiatri, 

brukarorganisationer

Fyra gånger per år

Samverkansfrågor

Missbruksutskottet



Beroende av spel om pengar

Ensamkommande barn och ungas utsatthet och 

beroende

Avgiftning för barn

Integrerade verksamheter

Fokusområden 



Åter 12.30

LUNCH



Fika 14.15

Återsamling 15.30

Workshop 



1. Förändrat synsätt på missbruk och beroende

2. Utveckling av stöd och behandling som är lättillgänglig

3. Arbeta med tidig upptäckt och fånga riskbeteenden

4. Tidiga och samordnade insatser är ledord

5. Stöd och behandlingsinsatser behöver tydliggöras och 

utvecklas

6. Kunskapsutveckling är en förutsättning för bättre insatser

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html


Vad fungerar bra lokalt och regionalt?

Vad behöver utvecklas lokalt och regionalt?

Vad är viktigast att prioritera?

Vad blir nästa steg?

Vem gör vad och hur följer vi upp?

malin.gunnarsson@kfsk.se

Diskussionsfrågor 



Reflektion från dagen



Missbruksutskottet sammanställer materialet

Återkopplar till samtliga medverkande samt 

Regional Samverkansgrupp Psykiatri 

Vad händer nu?



Tack för idag!


