
  
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

Instruktion inrapportering, Överenskommelsen 

psykisk hälsa 2019 
 
Region Skåne och kommunerna i Skåne genom Kommunförbundet Skåne har tillsammans 
med brukarföreningarna inom psykiatrin under 2016–2018 gjort länsgemensamma analyser 
och handlingsplaner för barn och unga respektive vuxna. Dessa har nu granskats och 
handlingsplanerna har följts upp.   
 
Varje kommun ska själv rapportera in i SKRs Enkätverktyg senast 31 januari. Om ni har 
problem med inloggning etc. kontakta sofie.johansson@skr.se 
 
Länsgemensam analys och handlingsplan 
1. Har ni reviderat/granskat och/eller kompletterat den länsgemensamma analysen under 
2019? 
Ja  
1a. Om ja, beskriv de väsentliga revideringarna av analysen, och inom vilka områden dessa 
är gjorda. 
Vi har granskat våra analyser från tidigare år och bedömt att analyserna fortfarande 
är aktuella  
 
2. Har ni reviderat/granskat och/eller kompletterat den länsgemensamma handlingsplanen 
under 2019? 
Ja   
 
2a. Om ja, beskriv de väsentliga revideringarna av handlingsplanen, och inom vilka 
områden dessa är gjorda. 
Vi har granskat våra handlingsplaner från tidigare år och bedömt att de fortfarande 
är aktuella  
 

a) Bifoga eventuellt dokument  
Inget dokument att bifoga  

 
3. Hur arbetar ni vidare med de länsgemensamma handlingsplaner som tagits fram 
2016-2018? 
 
Fritext  
De länsgemensamma handlingsplanerna bedöms fortfarande vara aktuella. 
Handlingsplanerna ligger till grund för fortsatt samverkan mellan parterna på 
regional nivå. Samverkan sker bland annat genom Regional Samverkansgrupp 
Psykiatri och SIP/SVU. Handlingsplanerna har även utgjort grunden till de 
gemensamma satsningar som gjorts inom ramen för de medel som avser att stärka 
samverkan. 
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4.  På vilken nivå är beslutet om 2019 års arbete med de länsgemensamma handlingsplaner 
som togs fram 2016-2018 antaget i kommunen? 
Ange var arbetet är beslutat i kommunen. 
 
□ Kommunfullmäktige  
□ Kommunstyrelsen  
□ Kommunal nämnd  
□ Högre tjänstemannanivå  
□ Lägre tjänstemannanivå  
□ Annat:  
 
Kommunal handlingsplan  
 
5. Har ni gjort en egen kommunal handlingsplan utöver den länsgemensamma? 
□ Ja, upprättad tidigare  
□ Ja, upprättad tidigare och reviderad/granskad/kompletterad under 2019  
□ Ja, upprättad under 2019  
□ Nej  
 
a) Om ja, bifoga  
 
Uppföljning av handlingsplaner  
6. Har ni gjort uppföljningar av mål i de länsgemensamma handlingsplaner som tagits fram 
2016-2018? 
□ Ja, länsgemensamt  
□ Ja, både länsgemensamt samt på kommunal nivå  
□ Ja, enbart på kommunal nivå  
□ Nej  
 

a) Om ja, specificera mål och beskriv måluppfyllelsen. Ge minst tre exempel.  
Förslag;  

Mål Måluppfyllelse 

Minska antalet självmord i 
Skåne 

Antal självmord i Skåne har minskat. 2015 199 st, 2016 
181 st, 2017 181 st, 2018 178 st. 

Ökad kunskap om beroende 
av spel om pengar - 
Gemensamma 
utbildningsinsatser 

Under året har fyra seminarier anordnats i Ystad, 
Malmö, Helsingborg och Kristianstad kring beroende 
av spel om pengar. 321 personer deltog vid dessa 
seminarier som anordnades av Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 

Fler hälsoundersökningar ska 
genomföras för personer med 
allvarlig psykisk sjukdom 

Under 2019 har registrerats 2148 hälsoundersökningar 
för målgruppen, under perioden januari-september. 
Helår: 2015: 584 st, 2016: 1309 st 2017: 1983 st, 2018: 
2184 st. 

 

b) Bifoga eventuellt dokument 

Bifoga;  
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Uppföljning handlingsplan barn och unga 2019 
Uppföljning handlingsplan vuxna 2019 
 
 
7. Vad gjorde att ni misslyckades alternativt lyckades med de uppsatta målen i de 
länsgemensamma handlingsplaner som togs fram 2016-2018? 
 
Förslag;  
  
Framgångsfaktorer: Uthålligt arbete och nära samverkan mellan Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och de skånska kommunerna.  
 
Utmaningar: Svårigheter kopplade till IT-system (t ex Mina Planer), svårigheter för 
verksamheterna att mäkta med utvecklingsarbete i en pressad situation som bland 
annat beror bristande kompetensförsörjning.  
 
Det finns behov av långsiktiga medel. Tidsramen för årets medel har varit mycket 
snäv. 
 
Brukarmedverkan i det länsgemensamma arbetet med analys och handlingsplan 
 
8. Har företrädare för patienter, brukare och/eller anhöriga deltagit i uppföljningen av 
handlingsplanen? (välj ett alternativ) 
 
□ Ja, deltagit i processen att revidera/granska analys och handlingsplan 
□ Ja, men enbart lämnat synpunkter på redan reviderad/granskad analys och handlingsplan 
□ Nej 
□ Den länsgemensamma analysen och handlingsplanen har inte reviderats/granskats 2019 
 

a) Om ja på fråga 8, bifoga eventuella dokument som visar hur företrädarna har 
deltagit och deras huvudsakliga synpunkter 

Inget dokument att bifoga 

 

Ekonomisk redogörelse för 2019 års stimulansmedel avseende utvecklingsinsatser 
9. Hur har medlen fördelats? 
Här redovisar ni hur ni fördelat era medel. 
 
10. Är samtliga stimulansmedel förbrukade? 
 
10a. Om nej, ange ej förbrukade stimulansmedel 
 
10b. Om nej, finns det en plan för kvarvarande medel? 
 
10c. Ange gärna vad kvarvarande medel är planerade att användas till 
 
Övrigt 
11. Har ni några övriga kommentarer eller förtydligande? 
 
 
I tjänsten Emelie Sundén, Kommunförbundet Skåne 


