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Svar till kommunrevisionen gällande planerade
åtgärder för risker gällande ungas psykiska ohälsa.
•

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svar till kommunrevisionen från
Välfärdsförvaltningen.

•

Sammanfattning

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 12 mars antagit en förstudie avseende
psykisk ohälsa bland barn och unga. Förstudien har genomförts av EY på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna. Förstudiens övergripande syfte har varit att
översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och
unga i respektive kommun. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker
identifierats inom kommunen och dessa har kommunrevisionen önskemål om att få
återkoppling från välfärdsnämnden kring vilka eventuella åtgärder som planeras för
att hantera riskerna.

Risker och förslag till planerade åtgärder
•

Risk för otillräcklig styrning från nämnd

Ett förslag till åtgärd för att kunna följa det förebyggande arbetet är att sätta ett
verksamhetsmål kopplat till förebyggande arbete under 2021 så att nämnden kan
följa måluppfyllelsen. I de befintliga målen finns ingen tydlig koppling till det
förebyggande arbetet.

•

Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande
det förebyggande arbetet och samverkan mellan
ansvariga nämnder.

Nämnderna ger förvaltningarna i uppdrag att ta fram en gemensam plattform som
tydliggör roll- och ansvarsfördelningen gällande det förebyggande arbetet och
samverkan mellan ansvariga nämnder. Beslut ska tas i nämnderna under hösten
2020.
Det förebyggande arbetet så som det fungerar i dagsläget bedrivs bl.a. genom:
-

Familjecentralens verksamhet där båda förvaltningarna representeras med
olika funktioner. Verksamhetens uppdrag är bl.a. att erbjuda en mötesplats
för föräldrar med små barn. Där kan de få stöd i sin föräldraroll och utbyta
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-

-

-

-

•

erfarenheter.
Genom 2,5-årsprojektet kan behov av insats identifieras, erbjudas och
verkställas. Familjecentralen utgör också ett forum för kvinnor från andra
kulturer som annars inte kommer i kontakt med samhället.
Barnkullens nära samverkan med kommunens högstadieskolas
socialpedagoger.
SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) med styrgrupp och operativ grupp
arbetar tillsammans för att förebygga att barn och unga hamnar fel.
Samtidigt-gruppen har som uppdrag att ta fram ett koncept för hur
förvaltningarna kan samverka i förebyggande syfte genom att identifiera
behov och verkställa tidiga insatser.
Förvaltningarna testar även varianter av samverkan på individnivå. I stället
för externt köpta platser diskuteras lösningar tillsammans för att skapa bättre
förutsättningar för varje individ.
Samverkansdagarna 2 ggr/år
BoU kommer att medverka i VI-projektet: En växande andel av unga vuxna i
Västra Götaland står utanför arbete och studier. De kallas ofta
”hemmasittare” eller UVA:s – unga vuxna utan varken arbete eller studier.
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för att
dessa individer ska bli ägare av sin egen framtid; få ökad hälsa och egenmakt
och närma sig jobb eller studier. Från augusti 2020 leder VGR genom
Folkhögskoleförvaltningen det ESF-finansierade projektet ”Vi” med mål att nå
1000 unga som är eller riskerar att bli UVAS.
BoU kommer att medverka i Fyrbodals projekt ”Fullföljda studier”som riktar
sig till grundskolan. Upplägget för Munkedal kommer att involvera samtliga
grundskolor för alla stadier, inte bara åk 5-9. Projektet startar ht-20 och varar
tom 2022. Det syftar till att öka andelen barn att bli behöriga till gymnasiet. I
det projektet är det viktigt att även samverka med andra aktörer så som t.ex.
IFO.

Risk för att de förebyggande insatser som erbjuds i
kommunen inte görs kända bland kommunens invånare.

I samverkan inom närsjukvårdsgruppen är en handlingsplan framtagen i syfte att
synliggöra vilka insatser som erbjuds i kommunen.
Förvaltningarna ska tillsammans med kommunens kommunikatör ta fram tydlig
information kring vilka förebyggande insatser som erbjuds i kommunen och var
invånare kan vända sig vid behov av stöd och hjälp. Informationen skall innefatta
kommunens egna verksamheter, Närhälsan samt BUP.
I samband med utlägg på hemsidan planeras en informationskampanj genom
spridning i andra medier. Broschyrer och posters kommer att tryckas upp för att
kunna läggas ut på strategiska platser som t.ex. skolor, ungdomsmottagning,
familjecentral m.m.
Aktiviteterna planeras genomföras under 2020.
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•

Risk för bristande samverkan med externa aktörer,
exempelvis primärvård och BUP.

Närsjukvårdsgruppen ska följa upp arbetet utifrån den lokala handlingsplanen för
psykisk hälsa.
En utbildningsdag planeras kring Västbusmöten för att höja kvaliteten på dessa.
Planen är också att erbjuda ordföranden för dessa möten som har utbildning för
uppdraget.

•

Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.

Nämnden ska begära en uppföljning med analys kring det förebyggande arbetet vid
varje årsbokslut.
Både barn och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden skall lägga in ett
gemensamt mått i samband med verksamhetsplanernas framtagande i december
2020. T.ex.
Samtidigt-gruppens arbete
2,5-årsprojektet
Familjecentralens sammankomster
Presidieöverläggning med nämnderna 2 antal ggr/år med fokus på uppföljning i
samverkan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det förebyggande arbetet kräver resurser för att kunna genomföras, om
neddragningar sker i det förebyggande arbetet eller i de insatser som finns idag kan
risker kring målgruppen öka och kostnaderna kommer öka kring andra insatser.
Barnkonventionen
Att tydliggöra och följa upp det förebyggande arbetet samt förbättra arbetet i
samverkan och information till invånarna kan ge positiva effekter för ungas psykiska
hälsa.
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
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