Handlingsplan Psykisk hälsa Alvesta kommun 2017-2020, reviderad plan från 2016
Långsiktiga mål

Kortsiktiga mål

Indikatorer för uppföljning

Aktiviteter

Ansvarig, tid, uppskattad
kostnad

Förebyggande och främjande arbete,
barn och unga
Barn och unga 0-17 år

Förebygga frånvaro i Alvestas skolor i
ett tidigt skede
Tidigt stöd för barn och familjer

Mäta frånvaron i början av projektet
och efter två terminer

Samverkan mellan skola och individoch familjeomsorg, frånvaroprojektet.
Startas 2018
Starta familjecentral under 2018

Utsatta grupper, unga och vuxna
Barn och unga, 16-17 år
Vuxna 18 år och äldre

Alvesta kommuns förvaltning för
individ- och familjeomsorg skapar
en verksamhet för hemnära stöd för
ökat vardagsfungerande och särskilt
stöd för unga vuxna
Att främja psykisk hälsa hos äldre

Följa upp att verksamheten startas
första halvåret 2018

Starta verksamheten

Avdelningschefen för barn och familj
och chefen för elevhälsan
Kostnader täcks av projektpengar.
Samverkan och kostnadstäckning,
förvaltningarna för individ- och
familjeomsorg, utbildning och Region
Kronoberg (Vårdcentral, MVC, BVC)
Avdelningschef vuxen, IFO.
Kostnad: 425 000 kronor

Skapa förutsättningar för
brukarorganisationens delaktighet och
rättighet lokalt i Alvesta kommun

Uppföljning genom enhetschefens
deltagande på möte hos RSMH

Tidiga insatser, äldre och
funktionsstöd
Vuxna 18 år och äldre
Enskildas delaktighet och rättigheter
Vuxna 18 år och äldre

Utbilda förstahjälpare inom omsorg
om äldre och funktionsstöd

Förvaltningschef
Omsorgsförvaltningen, 50 000 kr

Enhetschefen deltar minst en gång
per år, på RSMH:s möte för
genomgång av aktiviteter, informera
om verksamheten och inhämta
synpunkter

Enhetschef psykisk hälsa
Kostnad: 20 000 kronor för
verksamhetens aktiviteter

Ekonomisk redogörelse för 2017års stimulansmedel Psykisk hälsa Alvesta kommun – Barn och unga
Långsiktiga mål

Kortsiktiga mål

Indikatorer för uppföljning

Aktiviteter

Ansvarig, tid, uppskattad
kostnad

Tidiga insatser, barn och unga
0-17 år

Barn/unga med psykisk hälsa ska
tidigt uppmärksammas

Mäts gm kartläggning att
socialtjänsten gör tidig upptäckt i
samverkan med
Utbildningsförvaltningen

80 000 kronor

Förebyggande och främjande
insatser/
Enskildas delaktighet och rättigheter
0-17 år

Alla ska erbjudas en SIP som har
kontakt med socialtjänsten och annan
aktör

Mäts gm kartläggning, antal personer

Förebyggande och främjande
insatser/tidiga insatser
0-17 år

Att personer med samsjuklighet ska
ha tillgång till boendestöd för att
förbättra sin livskvalitet

Mäts gm kartläggning att
socialtjänsten erbjuder boendestöd till
personer med samsjuklighet

Samverkan skola och socialtjänst,
barn och unga, förebyggande.
Utrett, samverkat och tagit fram en
gemensam rutin ang orosanmälan,
ansökningar, rådgivningstelefon (är i
gång 2017), familjecentral och projekt
kring frånvaro i skolan som startas
2018.
Rullande SIP-utbildningar
Förvaltningarna har uppmärksammat
webb-utbildning i SIP via
www.uppdragpsykiskhalsa.se.
Nyckeltal har tagits fram under året
avseende antal personer totalt, 68,
som haft SIP under 2016.
Satsningar på boendestödjare,
samverkan mellan Omsorg och IFO
Utredning genomförd av extern
konsult angående organisering och
bästa stöd för personer med psykisk
ohälsa.
Utredning och förberedelse har skett
under 2017 angående utökad
verksamhet för barn/unga och unga
vuxna samt hemnära stöd för ökat
vardagsfungerande

50 000 kronor

0 kronor

