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Beredningen för primärvård, psykiatri och
tandvård

Fördelning av statsbidrag för ungdomsmottagningar
2017
Ordförandens förslag

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden följande
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden antar handlingsplaner för
ungdomsmottagningar i egen regi samt för ungdomsmottagningar i
upphandlad verksamhet.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar 13 miljoner kronor avsatta i
hälso- och sjukvårdsnämndens budget för att stödja det prioriterade
området psykisk hälsa bland unga enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

I ”Överenskommelse mellan staten och SKL om Stöd till riktade insatser
inom området psykisk ohälsa 2017” tillförs Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne sammantaget 17,2 miljoner kronor för satsningar
inom verksamhet ungdomsmottagningar för riktade insatser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-03-28
2. Handlingsplan ungdomsmottagningarna i egen regi
3. Handlingsplan ungdomsmottagning i upphandlad verksamhet.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

I ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2017”
tillförs Region Skåne och Kommunförbundet Skåne sammantaget 17,2
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miljoner kronor för satsningar inom verksamhet ungdomsmottagningar.
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt kommit
överens om att Region Skåne rekvirerar de statligt avsatta medlen för
ungdomsmottagningarna. För att tillsammans arbeta med satsningarna har
en gemensam samverkansgrupp bildats.
Satsningen avser riktade insatser i syfte att stärka ungdomsmottagningarnas
verksamhet, se bifogade handlingsplaner för utförlig redovisning, genom


ökad tillgänglighet, bl.a. extra mottagningsinsatser.



verksamhetsutveckling och rätt användning av kompetens, bl.a.
utveckla och implementera produktions- och kapacitetsplanering och
styrning, inkl. datastöd och framtagande av indikatorer.



”UM Online”, d.v.s. vara tillgänglig för ungdomar som önskar söka
kontakt digitalt.



ökad samverkan med andra aktörer inom området psykosocial hälsa,
bl.a. i ett projekt för att utveckla kunskap och tillhörande digitala
lösningar för att kunna möta ungdomars behov.

En central utgångspunkt är att förstärka kapacitet och möjligheter för att
analysera behov och utmaningar, lokalt och regionalt, inom området psykisk
hälsa. Analyserna ska ligga till grund för arbetet med att identifiera lokala
och regionala insatser vilka utgör grund i handlingsplaner som ska skapa
förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av bästa tillgängliga
kunskap för att främja psykisk hälsa, ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt
tid.
Senast den 31 oktober 2017 ska SKL erhålla en redovisning som beskriver
hur stimulansmedlen används 2017. De medel som under 2017 inte använts
för ändamålet återbetalas till SKL. Ungdomsmottagningarna skall även ingå
i den fördjupade analys med tillhörande handlingsplan som utgör en annan
del av överenskommelsen mellan staten och SKL om ”Stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2017”, avseende de behov som finns
hos barn, unga och unga vuxna (0-24 år).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om internbudget för 2017, 2016-1123 § 230, avsattes 43,2 miljoner kronor som riktad satsning inom området
psykisk hälsa. I detta ärende beskrivs hur 13 miljoner kronor av dessa medel
kommer att fördelas till aktiviteter under 2017 gällande
ungdomsmottagningarna. I enlighet med aktiviteter i bifogat förslag fördelas
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2017 medel till ungdomsmottagningarna inom förvaltning Kryh med 12,5
miljoner kronor.
I enlighet med aktiviteter i bifogat förslag fördelas 2017 medel till
ungdomsmottagningarna vilka sköts enligt avtal med Praktikertjänst AB
med 0,5 miljoner kronor.
Kostnaden belastar de i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget avsatta
medlen för riktad satsning inom området psykisk hälsa.
Satsningarna ska verkställas under 2017 och får inte innehålla bashöjande
insatser som skulle permanenta en högre kostnadsnivå efter 2017.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Senast den 31 oktober 2017 ska SKL erhålla en redovisning som beskriver
hur stimulansmedlen används 2017.
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