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Yvonne Aili 
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Dnr SN 2018/0036-047 

O 

Aterrapportering av statsbidrag för 2018 till att stärka insatserna för 
barn och unga med psykisk ohälsa samt rek virera statsbidrag för 2019 
till samma ändamål 

Beslutsförslag 
Socialnämnden beslutar 

1. Godkänna återrapporteringen av 2018 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och 
unga med psykisk ohälsa. 

2. Uppdra till socialdirektören att rekvirera 2019 års statsbidrag för att stärka insatserna för 
barn och unga med psykisk ohälsa. 

3. Uppdra till socialdirektören att återrapportera 2019 års statsbidrag för att stärka insatserna 
för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Bakgrund 
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 100 000 000 kronor till kommunerna för att 
stärka socialtjänstens insatser under 2018-2020 för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Österåkers kommun har för 2018 tilldelats 277 669 kr onor för att stärka insatserna för barn och 
unga med psykisk ohälsa. Hur bidragen har använts ska återrapporteras till Socialstyrelsen, bilaga 1. 

Statsbidraget ska användas till ett eller flera av nedan angivna områden: 
• stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 
• förbättra arbetet mot psykisk ohälsa 
• öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa 
• stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både hälso- och 

sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verksamheter-

Österåkers kommun har möjlighet att för 2019 rekvirera 217 508 kronor för att stärka insatserna för 
barn och unga med psykisk ohälsa. 

Förvaltningens slu tsatser 
Förvaltningen har använt medlen inom ramen av projektet "problematisk skolfrånvaro", där 
samtliga ovanstående områden ingår. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner återrapporteringen av statsbi draget för 2018 till 
att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa enligt bilaga, som återrapporterades 
digitalt 2019-01-28 (9.2-11857/2018). 

Förvaltningen föreslår även att statsbidrag för 2019 rekvireras. 

Bilaga 
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 

Susanna Kiesel Sigbritt Sundling 
Socialdirektör Enhetschef staben 
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Socialstyrelsen 
Sida 1 

Återrapportering av 2018 års statsbidrag till att stärka insatserna för b arn och 
unga med psy kisk ohälsa 

'l ill bid ragsmottagare: Österåkers kommun 

Dnr för rekvisit ion: 9.2-11857/2018 

Socialstyrelsen har p å reger ingens uppdrag fördelat stimulansmedel l ill kom muner för alt stärka 
socialtjänstens insatser fo r ba rn och ung a med psykis k ohälsa under år 2018. 

liidragsmollagare ska senast den 13 februari 2019 återrapportera lill Socialstyrelsen hur bidraget har 
använts. Notera att n i kan bl i återbetalningsskyldig om med len inte h ar använts enligt vi llkoren fö r 
statsbidraget. I-tt sådant villko r är bl and annat alt ålerrapporleringen ska vara Socialstyrelsen till handa inom 
angiven lidsram. 

Om inte har använt hela statsbidraget und er perioden 18 januari - 31 december 2018 ska kvarstående medel 
återbetalas. Socialstyrelsen kommer alt skicka anvisningar lor återbetalning till de kommuner som är 
berörda. 

Socialstyrelsen tillhan dahåller delta vvebbformulär för ålerrapporleringen. När ni har fyllt i w ebbformulärcl 
ska det skickas in elektroniskt til l Socia lstyrelsen. Ni ska även skriva ut fo rmuläret i sin hc ihcl som sedan 
ska undertecknas av behörig företrädare. Skicka därefter del undertecknade fonnulärcl lill So cialstyrelsen, 
Statsbidrag, 106 30 Stockholm. 

Vid frå gor vänligen kontakta: 
Nina Asbring, utredare 
R-posl: nina.asblinauräsociaIstvrelsen.se 

Hantering av kontaktuppgifter 
l>posl och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kom mer in lill So cialstyrelsen är enligt 
huvudregeln allmänna handlingar. Del i nnebär all allmänheten har rä tt till all t a del av inn ehållet, om del inte 
finns uppgifter som är sekrelessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i en lighet med d alaskyddsförordningcn (I l') 2016/679. Mer 
information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns p å myndighetens vvebbplals 
lut p;//\v\y w. s oeja I styre I sen.se/o i nwc bbplatsen/personu ppaiftcr. 
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Praktiska instruktioner 

Klicka liä r lor all sc cn lä sversion av v vebb formuläret. 
Svaren sparas när ni klick ar på kn apparna "Tillbaka" eller "Nästa" längst ner på varje sida i webblbrmulärel. 
Ni kan avbryta och å tergå til l webblb rmulärel genom alt klicka p å länken i e-poslbrevcl. 
I skitet av web bformuläret finns m öjlighet alt skriva ut o ch kon trollera era svar innan n i skickar in 
återrapporteringen til l Socia lstyrelsen. 

Sida 3 

Kontaktuppgifter till bidrags mottaga ren: 

Österåkers kommun 
212000-2890 
Socialförvaltningen, Box 1 3 
184 21 
ÄKERSBERGA 
socialnamiiden@osteraker.se  
Socialförvaltningen; Box 103 
184 22 
ÄKERSBERGA 
OKS 1000003 

Bidragsmottagarens namn: 
Organisationsnummer: 
Utdelningsadress (inkl. ev. c/o): 
Postnummer: 
Postort: 
P-post organisation: 
Paktureringsadress: 
Postnummer, faktureringsadress: 
Postort, faktureringsadress: 
Pakturareferens: 
Namn ko ntaktperson för statsbidraget: Yvonne Aili 
Befattning kontaktperson: strateg 
P-post kontaktperson: yvonne.aili@osteraker.se 
Telefon kontak tperson: 08-540 812 35 
K11 svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som ni har angivit i fältet "K-post kontaktperson", var 
därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt. 
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Ekonomisk redovisning 
Vid "Erhållet statsbidrag" redovisas det belopp som ni fått av Socialstyrelsen fö r verksamhetsåret 20 IS. 
Detta fä lt år förifyllt och får inte ändras. 

Under "Kostnader" redovisar ni förbrukade medel under 2018. Ange hur mycket ni har förbrukat av erhållet 
statsbidrag. Ta me d kostnader under perioden 18 ja nuari till 31 december 2018. Belo ppet ska anges i heltal 
kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0. Notera att summan av kostnader inte får överstiga erhållet 
statsbidrag. 

Vid "Kvarstående statsbidrag " redovisas eventuella medel som finns bar. Dessa medel ska återbetalas till 
Socialstyrelsen. Detta fält beräknas automatiskt utifrån "Erhållet statsbidrag" minus "Kostnader". 

Observera att endast medel som erhållits från Socialstyrelsen ska redovisas i denna återrapportering. 

1. Erhållet s tatsbidrag: (277669 kr) 277669 (Kr) 

~ ,, . . 277669 (Kl') 2. Kostnader: v 7 

3. Kvarstående statsbidrag: 0 

Si (I it 5 

3a. Ange orsaken till att ni inte h ar förbrukat hela det erhållna statsbidraget. 
Flera alternativ kan anges. 
• Tidsbrist 
[ ]Personalbrisl 
[ i Personalomsättning 
| ) Annan orsak, ange vad: 

Sida 6 

4. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen: 
Medlen har används inom ramen av projektet "problematisk skolfrånvaro" 
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Frågor om hu r statsbidraget liar använts under 2018 

Obsen era all ni endasl ska rapp ortera investeringar som li ar finansierats helt e ller delvis med del erhållna 
slalsbidragel fr ån Socialstyrelsen 18 januari 31 december 2()I<S. 

Frågor i fö rhållande till statsbidragets syfte 
5. H ar ni har använt stiniulansmedlen till något av nedanstående? 

Ja Ne j 
Stärka socialtjänstens insatser lill bar n och unga som far i lla eller ,, 

• i p -II ® V riskerar all fara illa . 
Öka socialtjänstens kompetens om bar n och ung a med psyki sk ohälsa. ® O 
Stärka samverkan mel lan landsting och kommun när någ on behö ver ,Q, . 
både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten. 
Stärka samverkan mel lan ko mmunens egna verksamheter. © O 
Förbättra arbetet mol ps ykisk ohälsa på annat sält. O ® 

Sida 8 

5a. Vilka insat ser till ba rn och unga som far illa eller riskerar att fara i lla har ni genomfört med hjälp 
av stiniulansmedlen? 
Familjebehandling inom ramen av projeklet "problematisk skolfrånvaro". 

Sida 9 

5b. Vilken kompetensutveckling om barn och unga med psy kisk ohälsa har socialtjänsten tagit del 
av med hjä lp av stimulansmedlen? 
tvådagars-utbildning i kartläggningsmetoden K3 
endags workshop på Magelungen om problematisk skol frånvaro. 

Sida 10 

5c. På vilket sätt liar samverkan stärkts mellan landsting och kommun när någon be höver både hälso-
och sjukvård och stöd från socialtjänsten med hjälp av stiniulansmedlen? 
Kontakter har fö revarit med olika aktörer inom landstinget i syfte att klargöra respektive ansvar och hur och när samverkan kan ske 

Sida 11 

5d. På vilket sätt har samverkan stärkts mellan kommunens egna verksamheter med hjälp av 
stimulansmedlen? 
En gemensam rutin och modell för s kola och socialtjänsten för alt för ebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro Den na rutin är 
under implementering i de kommunala skolorna. Friskolorna har fåt t del av den 
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5e. På v ilket annat sätt liar arbetet mot p sykisk ohälsa förbättrats ined hjälp av stimiilansniedlen? 

Sida 13 

Frågor i fö rhållande till genomförda satsningar 
6. Bedömer ni at t stimiilansniedlen liar b idragit til l förbättringar av socialtjänstens arbete med barn 
och unga med psy kisk ohälsa och/ eller som befinner sig i ri skzonen for psykisk ohälsa? 
(?) Ja 
O Nej 
O Vet inte /kan i nte bedö ma detta ännu 
Vid svar "Nej" eller "Vet inte", kommentera ert svar: 

Sida 14 

6a. Vilka av neda nstående förbättringar har stimulansmedlen bidragit til l? 
Flera alternativ möjliga. 
• Ökad komp etens i a tt bemöta målgruppen 
1-7) Ökad komp etens i a tt uppm ärksamma tidiga tecken på psyk isk ohälsa 
• Ökad komp etens i a lt vid beh ov kunna motivera till insats er inom hä lso- och sjukvården 
i^l Ökad samverkan me llan landsting och ko mmun, eller mellan kommunens egna verk-samheter kring 
1 målgruppen 
• Annat, ange kortfattat vad : 

6b. Motivera ert svar till o vanstående fråga. 
Den gemensamma rutinen och modellen för skola och socialtjänsten för att förebygga, upptäcka och ti digt r eagera på skolfrånvaro. Har lett t ill 
ökad samverkan, då flera vet vad som ska göras och när 

Sida 15 

7. Vad anser ni, utifrån era erfarenheter, har haft störst betydelse för ert arbete mot barn och u ngas 
psykiska ohälsa? 
Skola och socialtjänst funnit fo rmer för samverkan, dvs rutin och metod 

Sida 16 

Synpunkter på statsbidraget 
8. Utifrån era erfarenheter som bid ragsmottagare, ange eventuella synpunkter på statsbidraget 
och/eller förslag på hur statsbidraget skulle kunna fungera bättr e. 
Positiva erfarenheter: Det är positiv förstärkning som ökat viljan ti ll samverkan 
Negativa erfarenheter: 
Förslag pä förbättringar: 



Utskriftsvänlig sida Page 6 of 7 

Sida P 

Synpunkter på rekvis itions- och återrapporteringsförfarandet 

9. H ur nöjd eller missnöjd är ni me d rekvisitions- och återapporteringsförfarandet av statsbidraget 
2018 när det gäller... 

... informationen om statsbidraget på 
myndighetens webbsida? 
... anvisningarna fö r rekv isitionen? 
... ifyllandet a\ rekvisitionsblankeltcn 
... anvisningarna för 
återrapporteri ngen? 
... ifyllande a\' 
återrapporteri ngs formuläret? 
... kontakten me d statsbidragsenheten 
på Socialstyrelsen? 
Kommentarer: 

l\l>eket (ianska Varken nö jd Cianska iVI>eket Vet in te/kan 
missnöjd missnöjd eller missnöjd nöjd nöjd inte svara 

C) 0 o o o 
o C) o o ® o 
o C) o o @ o 
o o o @ o o 
o 0 o ® o o 
o 0 o o o (?) 

Sida 18 

Kontrollera eller skicka in era svar 

Nu h ar n i besv arat hela återrapporteringen. 

l ö r all få e n utskr ift och kontrollera era svar klicka här. 

För all eventuellt korrigera era svar klicka på " Tillbaka". 

I ör all skicka in era svar elektroniskt och skriva ul we bblormuläret fö r undertecknande klicka på "Nästa". 
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Iliirnicd liar ni skickat in aterrapporteringen elektroniskt till Socialstyrelsen. 

I U svarskvitto har skickals till: yvomie.aili^osterakcr.se 

l;ornuilärct ska ä\ cn skrivas ut i sin helhet, undertecknas av behörig företrädare och därefter skickas i 
original till Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm. 

Skriv ut (ormuliiret genom att klicka här. 

Underskrift 

Behörig företrädare undertecknar formuläret samt fyller i "Organisation", "Befattning", "Ort och datum" och 
"Namnforlydligande". 

Behörig företrädare för organisationen intygar härmed att uppgifterna som lämnats i denna återrapportcring 
är riktiga. 

Organisation: AMh'Uk ~ U(<C' 
Befattning: 

Namnförtydligandc: S*/?cCke.re 


