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Bakgrund1 
Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans 
med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en 
handlingsplan för psykisk hälsa som sträcker sig från 2016 till 20202. För fördjupad 
information om arbetet med framtagandet av handlingsplanen samt analyser som ligger 
till grund för satsningarna se separat dokument3.  
 
Handlingsplanen utgår från statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. En 
central del av den överenskommelsen utgörs av att huvudmännen (landstingen och 
kommunerna) får stimulansmedel för att göra analyser, utforma handlingsplaner och 
sätta upp mål (kort-respektive långsiktiga) för att utveckla insatserna kring 
befolkningens psykiska hälsa.   
 
Förutom att huvudmännen tar fram en gemensam handlingsplan innebär även 
överenskommelsen att särskilda medel fördelas till gemensamma satsningar mellan 
kommunerna och landstinget på ungdomsmottagningar samt en riktad satsning mot nya 
initiativ för barn- och unga inom landstinget. Den sistnämnda redovisas inte i denna 
handlingsplan.   
Syfte med regeringens och SKL:s överenskommelse 
Syftet med överenskommelsen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och 
effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, 
som medicinsk behandling och sociala insatser. Det finns också ett behov av att skapa 
mer sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår från den enskildes behov och 
rättigheter. Vården och socialtjänsten behöver samordna sina insatser i större 
utsträckning. Det gäller såväl mellan olika delar av vården som mellan kommuner och 
landsting. Enskildas delaktighet i den egna vården och omsorgen behöver också öka, 
inte minst när det gäller barn och unga. Överenskommelserna stödjer även en strategisk 
och långsiktig kompetensförsörjning. 
Folkhälsa 
Handlingsplanens syfte är att bevara och förbättra den psykiska hälsan och med det 
bidra till det nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.  
 
I slutbetänkandet från kommissionen för jämlik hälsa lyfts att Sverige är ett land där 
folkhälsan är väldigt god, men där ojämlikheten i hälsa och livslängd är mycket 
påtaglig, mer kan och behöver därför göras. Detta är något som också lyfts fram i 
Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2017.  

                                                 
1 Bakgrundsavsnittet är i stort sett detsamma som i den regionala handlingsplanen och formulerades av 
Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län 
2 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa- Analys och handlingsplan för Stockholms län- 
Inriktning vuxna (25 år och uppåt) 
3 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017”. 
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Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som 
meningsfull, kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har 
förmåga att hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron 
av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både 
psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då 
människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom såsom oro, ångest, 
nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och 
omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så 
omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande 
livssituation. 
 
Den nationella överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa” riktar sig mot fem fokusområden: 

• Ledning/styrning och organisation 
• Förebyggande och främjande insatser 
• Tillgängliga och tidiga insatser 
• Enskildas delaktighet och rättigheter 
• Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

 
Bilden nedan är ett sätt att visa hur satsningar på respektive målgrupp skär igenom alla 
nivåer i pyramiden. Delaktighet och rättigheter, ledning, styrning och organisation samt 
riskgrupper/utsatta grupper återfinns på samtliga insatsnivåer. Analyserna som ligger till 
grund för handlingsplanen har gett en bild av vilka nivåer/målgrupper som behöver 
prioriteras de närmaste åren i Stockholms län.  
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Huvudsyftet med ”Uppdrag psykisk hälsa” är att fortsatt skapa förutsättningar för en 
kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och 
tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och 
stöd. 
Arbetet med en lokal handlingsplan 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa i Lidingö stad har letts av en 
projektledare från administrations- och utvecklingsstaben. Då den nationella 
överenskommelsen krävde att det på regional nivå skrevs en särskild handlingsplan för 
barn och unga valde vi i Lidingö stad att lägga upp arbetet på samma sätt. Projektet fick 
därmed organiseras med två olika styrgrupper och två olika arbetsgrupper. I stort sett 
alla omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområden har varit representerade och 
delaktiga i arbetet med att ta fram handlingsplanen. I arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för barn och unga har representanter från barn- och elevhälsan, 
ungdomsmottagningen, förskolan, grundskolan, fritidsverksamheten, gymnasiet och 
socialtjänsten varit delaktiga. 
 

 
Figur 1Projektorganisation 
 
Under våren 2017 arbetade en arbetsgrupp fram en kartläggningsenkät som skickades ut 
till alla enhetschefer inom omsorgs- och socialförvaltningen. Enkäten syftade till att 
kartlägga vilka insatser som verksamheterna i dag erbjuder till personer som har eller 
riskerar att få psykisk ohälsa, både vad gäller främjande och förebyggande arbete, 
insatser vid tecken på risk och insatser vid konstaterad problematik eller för särskilt 
utsatta grupper. Frågor ställdes dessutom kring vilka ytterligare behov som 
verksamheterna ser, vilka riskfaktorer som har identifierats samt om det finns 
förväntningar de inte kan möta hos respektive målgrupp. 
 
Enheterna, som uppmuntrades att sätta sig ner tillsammans och svara på sina enkäter, 
fick också bland annat redogöra för hur de arbetar med HBTQ frågor, hur de arbetar 
med suicidprevention samt vilka kompetensutvecklingsbehov de ser avseende psykisk 
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hälsa. Syftet var att kartlägga det arbete som bedrivs gällande psykisk hälsa på omsorgs- 
och socialförvaltningen, inventera ytterligare behov och prioriteringar gällande individ- 
och strukturinriktade insatser för specifika mål/ riskgrupper. Alla enheter svarade på 
enkäten som sedan sammanställdes och användes som underlag i arbetet med 
handlingsplanen. 
 
Under kvartal tre och fyra 2017 har en arbetsgrupp med representanter från alla 
verksamhetsområden arbetat intensivt med att formulera en lokal handlingsplan för 
”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Handlingsplan med inriktning 
vuxna och äldre. Arbetsgruppen utgick från resultatet i den lokala kartläggningen samt 
rekommendationerna i den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa och de analyser 
som genomförts på regional nivå. 

 
Figur 2 Arbetsprocess handlingsplansarbete 
I Lidingö stads vision för hälsa - Hälsans Ö står det att på Lidingö ska man må bra 
oavsett om man bor, arbetar eller vistas på ön. Stadens definition av hälsa omfattar såväl 
fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande4. Handlingsplanen är tänkt att ge en 
riktning för prioriterade områden för Lidingö stads fortsatta arbete med att främja 
psykisk hälsa hos Lidingöborna på både på kort- och lång sikt. 
  

                                                 
4 https://ls.lidingo.se/varorganisation/sajobbarvimed/varumarkethalsa.4.5590a6ac1476783cec5fbb3.html 
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Fokusområde 1. Ledning, styrning och organisation 

1. Samordning av det lokala arbetet för psykisk hälsa 
För att samordna det lokala utvecklingsarbetet och delta i de länsövergripande 
satsningarna utifrån uppdrag psykisk hälsa behövs arbetet samordnas och följas upp. 

Långsiktigt mål 
Lidingö stad driver ett effektivt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa. 

Kortsiktiga mål 
Aktiviteterna i den lokala handlingsplanen genomförs enligt plan och verksamheter 
och/eller funktioner i Lidingö stad tar del av de länsgemensamma satsningar som är 
relevanta för dem. 

Aktiviteter 2018-2022 
• Informera om och förankra mål och aktiviteter i handlingsplanen till berörda 

verksamheter 
• Årligen följa upp och vid behov revidera handlingsplanen 
• Sammanfatta, utvärdera och slutrapportera arbetet under 2022 

Indikatorer 
Handlingsplanens mål uppnås och aktiviteter genomförs enligt plan 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen och lärande- och kulturförvaltningen 

2. Utvecklingsarbete kring samverkan mellan alla aktörer som befinner sig på 
arenan där barn/ ungdomar/ föräldrar finns 

Det ska av verksamheternas processer och rutiner framgå hur samverkan ska bedrivas i 
den egna verksamheten. Genom processerna och rutinerna ska även säkerställas att 
samverkan möjliggörs med externa aktörer. Det gäller även för vårdgivaren för 
elevhälsans hälso- och sjukvård. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Inom länet finns en samverkansstruktur sedan 2012 för samverkan mellan hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten samt skolan och elevhälsan i form av Regionala samrådet för 
barn i behov av särskilt stöd (BUSSAM). I varje kommun finns lokala BUS-grupper, i 
Lidingö stad heter denna samverkansgrupp individuellt och generellt forum. Det pågår 
en länsgemensam satsning för att utveckla detta samverkansarbete.  
 
Det är viktigt att samverkan fungerar på alla nivåer, både det interna och det externa 
samverkansarbetet och erfarenhets- och informationsutbytet ska fungera 
tillfredsställande. I kartläggningen har verksamheter från båda förvaltningar lyft behovet 
av att se över hur vi samverkar.  
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Långsiktigt mål 
Lokala och strategiska samverkansgrupper/nätverk är aktiva, rätt roller finns 
representerade och de arbetar ändamålsenligt.  

Kortsiktigt mål 
Rutiner och överenskommelser för samverkan mellan huvudmännen och lokala rutiner 
för samverkan har inventerats, uppdaterats och implementerats. 

Aktiviteter 2018-2022 
• Inventering av strategiska- och kollegiala/ tvärprofessionella 

samverkansgrupper/nätverk i förhållande till samverkansbehov 
• Rutiner och överenskommelser för samverkan mellan huvudmännen och lokala 

rutiner för samverkan mellan verksamheterna ses över och uppdateras vid behov 
• Lokala samverkansgrupper mellan kommun- landsting och internt för psykiatri och 

missbruk/beroende startas/ses över 
 

• Lokala nätverksgrupper för förebyggande arbete där skola, fritidsverksamhet, 
socialtjänst och polis finns representerade startas/ses över 

• Lokala rutiner/överenskommelser för ovanstående lokala nätverksgrupper ses över 
och uppdateras vid behov 

• Bevaka om och hur den implementera den gemensamma modell för samverkan som 
tas fram regionalt kan implementeras i samverkansarbetet i individuellt och 
generellt forum (fd. BUS)  

Indikatorer 
Lokala och regionala samverkansstrukturer har inventerats  
 
Lokala rutiner/överenskommelser för samverkan mellan kommun och landsting och 
internt inom respektive verksamhet är aktuella 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen, ledningen lärande- och 
kulturförvaltningen.  

3. Lokala utbildningssatsningar  

Långsiktigt mål 
Personal inom verksamheterna har utbildats i enlighet med den lokala planen för 
kompetensutveckling. 

Kortsiktigt mål 
Kompetensutvecklingsplan finns för verksamheternas arbete med psykisk hälsa i 
Lidingö stad. 

Aktiviteter 2018 
Utifrån den länsgemensamma analysen och fördjupade kartläggningarna tas en lokal 
plan för kompetensutveckling fram. Av planen ska det framgå vilka personalkategorier 
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inom de olika verksamheterna som berörs samt om/vilka satsningar som kan göras 
tillsammans med patient- brukar och anhörigorganisationer. Kompetensutvecklingen 
ska följas upp och utvärderas. 

Aktiviteter 2019-2022 
• Genomföra de utbildningsinsatser som ingår i den lokala handlingsplanen 
• Delta i länsövergripande utbildningssatsningar 

Indikatorer 
Andel personal inom definierade kategorier som tagit del av utbildningssatsningarna. 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen och lärande- och kulturförvaltningen.  
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Fokusområde 2. Förebyggande och främjande insatser 

1. Stöd i föräldraskapet i form av utbildning/information till föräldrar 
Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. Ett gott förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en 
skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor.5 Föräldrastöd kan 
handla om allt från en mötesplats för familjer till en föräldrakurs under en hel termin. 
Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt, beroende på barnets utveckling, vad som 
händer inom familjen och utvecklingen i samhället. I kartläggningen har många 
verksamheter signalerat att det finns stora behov av att stötta och stödja föräldrar på 
olika sätt, mot ljuset av detta finns det ett behov av att se över hur Lidingö stad arbetar 
med föräldrastöd. 

Långsiktigt mål 
Föräldrar på Lidingö har tillgång till adekvat stöd i sitt föräldraskap. 

Kortsiktigt mål 
Lidingö stad tillhandahåller föräldrautbildning/stöd med ett tydligt innehåll anpassat till 
Lidingöföräldrars behov och önskemål. 

Aktiviteter 2018-2022 
• Inventera föräldrars behov och önskemål avseende stöd i form av 

utbildning/information 
• Inventera befintliga föräldrastöd/föräldrautbildningar som erbjuds föräldrar på 

Lidingö, från stadens egna verksamheter samt från hälso- och sjukvård, andra 
aktörer, civilsamhälle etc. 

• Med utgångspunkt i ovanstående inventeringar utforma ett ”föräldrastödspaket” som 
följer senaste evidens. 

• Inventera och utveckla forum för samverkan, dialog och information (på barn/ 
ungdomars/föräldrars arenor) ex. BVC- förskola- socialtjänst- grundskola- 
gymnasiet. 

Indikatorer 
Föräldrastödspaket är framtaget. 
Föräldrastödsutbildningar genomförs enligt plan. 

Ansvarig 
Preventionssamordnaren omsorgs- och socialförvaltningen, lärande- och 
kulturförvaltningen 

                                                 
5 http://www.mfof.se/sv/foraldraskapsstod/ 
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2. Identifiera och erbjuda stöd till barnfamiljer med behov 
Lagstiftaren anger en tydlig skyldighet för socialtjänsten att bedriva uppsökande och 
informerande verksamhet för att upplysa om socialtjänsten och erbjuda enskilda och 
grupper sin hjälp6. Barn (och vuxna) ska i grupp eller enskilt erbjudas hjälp i 
socialtjänstens uppsökande verksamhet. När det är lämpligt ska verksamheten samverka 
med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.  

Långsiktigt mål 
Barn och deras familjer med behov av särskilt råd och stöd identifieras och erbjuds stöd. 

Kortsiktigt mål 
Lidingö stad har en organisation och ett arbetssätt som möjliggör att tillsammans med 
övriga huvudmän, identifiera barnfamiljer med behov av stöd. 

Aktiviteter 2018-2022 
• I linje med den kartläggning som genomförts i projekt Skottlandsmodellen arbeta 

fram ett arbetssätt/modell för att upptäcka och bemöta barn med behov av stöd och 
hjälp. 

• Med utgångspunkt i ovanstående kartläggning arbeta fram ett arbetssätt/modell för 
att upptäcka och bemöta barn med behov av stöd och hjälp med hänsyn till behov i 
olika åldersgrupper. 

Indikatorer 
Indikatorer tas fram i kartläggningsarbetet.  

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen och lärande- och kulturförvaltningen. 
  

                                                 
6 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18810/2012-8-14.pdf 
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Fokusområde 3. Tillgängliga och tidiga insatser 

1. Uppdaterad och anpassad information på webben 
Patient- brukar- och anhörigorganisationer vittnar om svårigheter i att hitta rätt och 
uppdaterad information. Verksamheterna bör därför se över sina webbsidor för att 
säkerställa att informationen för medborgarna är tillgänglighetsanpassad7. 

Långsiktigt mål  
Lidingöbor har tillgång till tillgänglighetsanpassad information på lidingo.se om 
Lidingö stads verksamheter som berör personer som riskerar att få eller har psykisk 
ohälsa. 

Aktiviteter 2019-2022 
• Se över och behov revidera/uppdatera information på omsorgs- och 

socialförvaltningens sidor på lidingo.se (innehåll/tillgänglighet/ 
form/kanaler/blanketter) utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 

• Se över möjlighet att ha en ”Tycka till knapp” på webbsidorna 
 

• Tillgängliggöra kartläggningsmaterialet och handlingsplanerna för Lidingöborna  

Indikatorer  
Andel besökare på webben som är nöjda med informationen  
Andel webbsidor som är tillgänglighetsanpassade 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen och lärande- och kulturförvaltningen, 
vid behov i samråd med kommunikationsavdelningen. 

2. Fortsatt utvecklingsarbete kring problematisk skolfrånvaro  
De barn som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda 
risker för framtida psykosociala problem enligt Socialstyrelsens sociala rapport 20108. 
Betyg från grundskolan är en viktig skyddsfaktor när det gäller missbruk, suicid, 
utanförskap och psykisk ohälsa. 
 
Skolfrånvaro pekas ut som en viktig markör för behovet av samordnande insatser från 
skola och socialtjänst. Skolfrånvaro har flera förklaringar och de pekar samfällt mot att 
tillvaron i skolan och tillvaron i hemmet hänger ihop. En besvärlig hemmasituation eller 
att barn känt sig tvungna att vara hemma från skolan för att ta hand om missbrukande 
föräldrar, är bara exempel på anledningar till frånvaron.  

                                                 
7 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017”. 

8 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
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Långsiktigt mål 
Alla barn och ungdomar som har eller riskerar att få problematisk skolfrånvaro9 i 
Lidingö stad får stöd och hjälp utifrån sina individuella förutsättningar och behov. 

Kortsiktigt mål  
Alla skolor arbetar efter rutiner för ökad skolnärvaro 
 
Lidingö stads rutiner för ökad skolnärvaro har implementerats i alla skolor och även i 
förskola och gymnasium.  

Aktiviteter 2018-2022 
• Lidingö stads rutiner för ökad skolnärvaro implementeras i alla skolor och även i 

förskola, gymnasium och friskolor 
• Se över hur en signal kan gå från verksamhetssystemet vid hög frånvaro så att detta 

inte behöver följas upp manuellt 
• Ta fram en modell för hur arbetet med ökad skolnärvaro ska organiseras i Lidingö 

stad, med utgångspunkt i arbetet som genomfördes i projekt Ökad skolnärvaro, det 
länsövergripande utvecklingsarbetet kring frågan samt i utredningen kring 
skottlandsmodellen. Modellen ska också innefatta samverkan med verksamheterna 
Delta och Alfa inom socialpsykiatrin. 

Indikatorer 
• Den problematiska skolfrånvaron minskar 
• Att elevers skattade mående ökar  
 
• Alla elever blir behöriga till gymnasiet 
• Meritvärdet i Lidingö stad ligger kvar på en fortsatt hög nivå 

Ansvarig 
Ledning omsorgs- och socialförvaltningen, lärande- och kulturförvaltningen 
  

                                                 
9 Se Lidingö stads rutiner för ökad skolnärvaro 



 14 (18) 
 

3. Satsning på förebyggande åtgärder kring mobbning  
Skolan utgör i många fall en skyddsfaktor i ungas liv men kan också vara en riskfaktor i 
de fall där det förekommer mobbning. Mobbning påverkar elevers psykiska och fysiska 
hälsa och en av följderna är att förmågan till att ta till sig undervisning minskar. 
Mobbning kan även leda till psykisk ohälsa senare i livet10. 
 
Mobbning handlar om komplexa processer där bakgrunden och anledningarna går att 
finna på flera nivåer. För att förstå och arbeta med en mobbningssituation är det viktigt 
att ha både individ-, grupp-, organisationsperspektiv.  

Långsiktigt mål 
Skolan är en miljö fri från diskriminering och kränkande behandling 

Kortsiktigt mål  
Alla elever och personal i skolan vet hur de ska agera när de ser eller upplever 
diskriminering och kränkande behandling 

Aktiviteter  
Varje enskild skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling är aktuell och 
skolan arbetar aktivt utifrån planen på alla nivåer 

Indikatorer 
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan  
Andel elever som anger att de blir bra bemötta av andra elever  
Andel elever som anger att de blivit kränkta, utstötta eller på annat sätt illa behandlade 
av andra elever eller av personal på skolan  

Ansvarig 
Lärande- och kulturförvaltningen 
  

                                                 
10 https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-
livssituation/Mobbning/?ar=True 
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Fokusområde 4. Enskildas delaktighet och rättigheter 

1. Satsningar på samverkan i individärenden  
Om ett barn far illa eller riskerar att fara illa ska hälso- och sjukvården, på 
socialnämndens initiativ, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs. När ett barn (eller en vuxen) är eller har varit utsatt för våld eller andra 
övergrepp av en närstående och då ett barn har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående ska socialnämnden samverka internt för att samordna sina insatser 
så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga 
insatser samordnas. Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet 
hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.11 
 
Det är landstinget och kommunen som är skyldiga att upprätta en samordnad individuell 
plan när de bedömer att det behövs. Däremot kan andra föreslå att en samordnad 
individuell plan upprättas och delta i arbetet med planen. Det kan till exempel vara 
anhöriga och närstående, skolan eller Försäkringskassan. Kommuner kan ha egna 
rutiner som anger att elevhälsan, skolan och förskolan ska ta initiativ till en samordnad 
individuell plan om de bedömer att barnet eller den unga är i behov av en sådan plan.12 

Långsiktigt mål 
Det finns väl fungerande strukturer och former för intern och extern samverkan som kan 
appliceras vid varje enskilt individärende utifrån det specifika samordningsbehovet 

Kortsiktigt mål  
Det finns tydliga rutiner för intern samverkan kring individärenden  

Aktiviteter 2018-2022  
• Inventering av organisation/system/arbetssätt och samverkan avseende SIP och 

andra samverkansformer med utgångspunkt i den lokala inventeringen av 
samverkansytor.  
 

• Implementera SIP-kollen som en del av arbetsprocessen med SIP 
• Inventering av behov att delta i regional kompetenssatsning kring SIP  
• Se över möjlighet kring att överenskomma med skolan om att delta i SIP (Förskola, 

grundskola och gymnasium) 

Indikatorer 
SIP-kollen: Den enskilde uppger att den är nöjd med sin samordnade individuella plan 
 
Samverkansöverenskommelser och rutiner för samverkan mellan omsorgs- och 
socialförvaltningen och lärande och kulturförvaltningen är aktuella och ändamålsenliga. 
 
Interna samverkansrutiner inom respektive förvaltning är aktuella och ändamålsenliga. 
                                                 
11 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-35 

12 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19729/2015-2-35.pdf 
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Ansvarig 
Verksamhetsområde individ familj och integration på omsorgs- och socialförvaltningen, 
lärande- och kulturförvaltningen 
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Fokusområde 5. Specialiserade insatser - Utsatta grupper/riskgrupper 

1. Samverkan kring unga vuxna som varken arbetar eller studerar  
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fyllt 20 år förtydligades i 
skollagen den 1 januari 2015. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte 
fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i 
en situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är därför viktigt 
att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan 
fortgå utan längre avbrott.  
 
Det är också viktigt att insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, 
förutsättningar och mål. Hemkommunen bör skapa förutsättningar och ha 
ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med berörda 
myndigheter och andra aktörer. 

Långsiktigt mål  
Ungdomar och unga vuxna på Lidingö som varken studerar eller arbetar erbjuds hjälp 
och stöd utifrån individuella behov, förutsättningar och mål. 

Kortsiktiga mål 
Uppsökande arbete bedrivs på Lidingö för att fånga upp de ungdomar och unga vuxna 
som saknar meningsfull sysselsättning. 
 
Lidingö stad har en organisation och ett arbetssätt som möjliggör stöd och hjälp till de 
ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar, utifrån ungdomarnas 
behov, förutsättningar och mål.  

Aktiviteter 2018-2022 
• Ta fram ett arbetssätt/struktur för insatser/uppsökande verksamhet för ungdomar och 

unga vuxna 16-20 som varken studerar eller arbetar. (Som samverkar med 
arbetssättet för ökad skolnärvaro, Alfa, Delta och anhörigstödjare och resurs 
enheten) 

• Ta fram ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med 
berörda myndigheter och andra aktörer avseende insatser för ungdomar och unga 
vuxna 16-20 som varken arbetar eller studerar. 
 

• Se över insatser som sommarjobbsmöjligheter för ungdomar och unga vuxna (riktat 
till riskgrupper) samt kollomöjligheter och aktivitetsmöjligheter på Lidingö (riktat 
till riskgrupper). 

Indikatorer 
Antal ungdomar 16-20 som varken arbetar eller studerar  
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Ansvarig 
Verksamhetsområde socialpsykiatri och verksamhetsområde individ familj och 
integration på omsorgs- och socialförvaltningen och lärande- och kulturförvaltningen 
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