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Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa 2018 

 

 
För sjätte året har en överenskommelse träffats mellan staten och SKL om stöd till 
insatser under 2018 inom området psykisk hälsa. Då psykisk ohälsa idag är ett 
folkhälsoproblem i landet är syftet med överenskommelsen att skapa förutsättningar för 
ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 
Befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av 
god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa. 
Målet är att stärka den psykiska hälsan och minska den psykiska ohälsan och 
hälsoklyftor som finns i det svenska samhället.  
Överenskommelsen gäller för 2018 med en målsättning att träffa överenskommelser 
fram till och med 2020 med i princip samma inriktning. 
 
En central del av statens och SKL:s överenskommelse inom området psykisk hälsa 
utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för att göra 
analyser, sätta upp kort- och långsiktiga mål samt för att utforma länsövergripande och 
kommunala handlingsplaner för att utveckla insatserna kring psykisk hälsa. 
 

Överenskommelsens fokusområden 
Överenskommelsen har fem fokusområden där det krävs en gemensam utveckling. För 
varje fokusområde behövs både delmål och långsiktiga mål. 
 

1. Förebyggande och främjande arbete 
2. Tillgängliga och tidiga insatser 
3. Enskildas delaktighet och rättigheter 
4. Utsatta grupper/riskgrupper specialiserade insatser 
5. Ledning, styrning och organisation – bästa tillgängliga kunskap, förbättra 

samverkan och samarbete 
 

Landstinget och länets kommuner ansvarar för att stimulera länsgemensamt med en 
bred analys av utmaningar och behov i samverkan med brukar-, patient- och 
anhörigorganisationer samt övriga aktörer på länsnivå. Ansvarsfördelning ska anges 
för de behov som finns och vid behov överväga möjligheten till samorganisering med 
syfte att verka för enskilda får samordnade insatser. 
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I Stockholms län ska kommuner och landsting med STORSTHLM som koordinator 
genomföra analyser, sätta upp mål var för sig och gemensamt och regionalt samt att 
påbörja ett långsiktigt arbete med för att utveckla insatserna inom de fem 
fokusområdena. Landsting och kommuner ska senast 31 oktober 2018 lämna in med 
en gemensam redovisning till Socialstyrelsen av hur medlen används. 

Handlingsplan Täby kommun 2018 
 
Prioriteringarna i 2018 års handlingsplan är gjord av den lokala styrgruppen för 
Uppdrag psykisk hälsa. Styrgruppen består av två samordnare, två chefer inom 
skolan, två chefer inom avdelningarna individ- och familjeomsorg samt en chef 
inom funktionsnedsättning. 
Utkast på denna handlingsplan delges brukarorganisationerna. Därefter hålls ett 
samordningsmöte med dem. 
 

1. En samordnad socialtjänst – Social omsorg 
Bakgrund 
Täby kommun har behov av att förbättra samarbetet mellan social omsorgs 
avdelning funktionsnedsättning och avdelning individ & familjeomsorg avseende 
avdelningarnas målgrupper och då särskilt för målgruppen med psykisk ohälsa.  
 
Med anledning av detta har avdelningarna anställt en coach under ett år med 
uppdraget att utveckla intern samverkan och samarbete.  
 
Syfte 
Syftet är att förbättra samverkan och samarbeta mellan nämnda avdelningar så 
att beviljade insatser samordnas. 
 
Mål  
Det övergripande målet är att den enskildes behov tillgodoses så till vida att 
denne inte hamnar mellan avdelning funktionsnedsättning och avdelning 
individ- och familjeomsorgs ansvarsområden. 
 
Aktiviteter 2018 -2019 
En kartläggning och inventering görs av avdelningarnas uppdrag utifrån 
lagstiftning, riktlinjer och avdelningarnas organisering. Coachen samarbetar 
med och hämtar information från avdelningarnas utvecklingsledare, 
enhetschefer och gruppledare. 
 
Kortsiktiga mål 

- Att genomföra en kartläggning och inventering av de två avdelningarnas 
arbetssätt och metoder (även avvikelsehanteringen). 
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- Att påbörja en gemensam planering för en förbättrad intern 
samverkan/samarbete 

- Att vid behov lämna förslag på ändringar av riktlinjer 
- Att lämna ett förslag på utbildning för hur avdelning funktionsnedsättning 

och individ och familjeomsorgen ska utveckla samarbete. 
- Att lämna förslag på lämpliga föreläsare 
- Att ta fram presentationsmaterial kopplat till uppdraget 

 
Indikatorer för uppföljning (framgångsfaktorer) 

- Att kartläggningen är genomförd. 
- Att planen för samverkan/samarbete har fått en struktur. 
- Att det finns förslag på lämpliga utbildningar. 

 
Uppföljning 
Uppföljning av utvecklingsarbetet görs fortgående genom möten en gång i 
månaden med avdelningarnas utvecklingsledare. 
En sammanfattande uppföljning görs av avdelningscheferna i slutet av 
coachens anställning. 
 
Ansvariga 
Avdelningscheferna för funktionsnedsättning respektive individ- och 
familjeomsorg. Coachen stämmer av med avdelningscheferna vid behov. 
 
Tidsperiod 
Från och med juni 2018 till och med maj 2019 
 

2. Uppsökande arbete – Avdelning funktionsnedsättning 
Behov finns av att utveckla arbetet med att fånga upp vuxna personer med 
funktionsnedsättning som har behov av stödinsatser från kommunen, men som 
ännu inte har ansökt om insatser. I många fall behövs motiverande insatser för 
att den enskilde ska vilja/våga ta emot stödjande insatser. Arbetssätt/metoder 
för att arbeta med denna målgrupp behöver utvecklas. Vidare behövs en tydlig 
och effektiv organisation för att underlätta för personer med stora behov av 
stödinsatser för att de ska få det stöd de har behov av. 
 
Aktiviteter 2018 
Avdelning funktionsnedsättning har tillsammans med kommunens boendestöd i 
egen regi, startat ett samarbete för att utveckla det uppsökande arbetet. 
Målgruppen för detta arbete är personer som tidigare inte varit kända av 
kommunen, som farit illa eller riskerar att fara illa och där det bedöms finnas ett 
behov av att följa den enskilde för att lotsa person rätt samt att motivera den 
enskilde att ta emot insatser. Kommunens boendestöd har tillsammans med 
biståndshandläggare träffat den enskilde för informations- och 
motivationsarbete. 
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Långsiktigt mål:  
- Att personer med funktionsnedsättning med behov av stöd och hjälp från 

social omsorg och andra instanser såsom psykiatrin och primärvården, 
ska få det stöd de har behov av. 

 
Kortsiktigt mål: 

- Att ha en fungerande organisation för uppsökande arbete 
- Arbeta fram ett fungerande arbetssätt för det uppsökande arbetet 

 
Indikatorer för framgång 

- Att verksamheten kan identifiera enskilda personer som inte tidigare är 
kända av kommunen och har behov av insatser från avdelning 
funktionsnedsättning. 

- Att det finns ett fungerande arbetssätt för det uppsökande arbetet. 
- Att det finns en effektiv organisation för uppsökande arbete för personer 

som har funktionsnedsättning. 
 
Resultat och effekter 

- Under 2018 har social omsorg påbörjat arbetet med att organisera 
arbetet för uppsökande verksamhet. 

 
Uppföljning och Ansvar för uppföljning (framgångsfaktorer)  

- Uppföljning av planen sker halvårsvis. Ansvar för planens uppföljning och 
dess planläggning är områdeschef utförarenheten samt avdelningschef 
funktionsnedsättning. 

 
Planering för aktiviteter 2018 

- Fortsätta arbetet att utveckla ett fungerande arbetssätt för uppsökande 
arbete. 

- Arbeta fram en adekvat och effektiv organisation. 
  

3. Personer över 65 år med psykiatrisk problematik – Social 
omsorg 

Enligt överenskommelsen fokusområde ”2. Tidiga insatser” är det angeläget att 
inom äldreomsorgen öka kunskapen om vad som är psykisk hälsa och vad som 
kan leda till psykisk ohälsa. Som ett led att förbättra kompetensen för 
handläggarna på avdelning äldre genomförs en tvådagarsutbildning under 
våren 2018. 
 
Långsiktigt mål  

- Bättre stöd till personer över 65 år med psykiatrisk problematik 
 
Kortsiktigt mål 

- Ökad kunskap om äldres psykiska ohälsa. 
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Utbildningen innehåller följande: 
- Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre 

personer 
- Vanliga diagnoser och symptom – förvirring, ångest, depression 
- Psykiska sjukdomars utveckling 
- Förändringar i livssituation och sviktande hälsa som orsak till psykisk 

ohälsa 
- Biverkningar som påminner om psykisk ohälsa 
- Bemötande och förhållningssätt vid olika former av psykisk ohälsa 
- Om konflikter som uppstår i mötet med psykiskt förvirrade personer och 

hur dessa hanteras 
- Förebyggande insatser 

 
Utbildningsform 

- Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med samtal dialog och 
reflektioner 

 
Genomförande 

- Uppdraget genomförs den 28 maj samt den 30 maj 2018. 
 
Indikatorer för uppföljning (framgångsfaktorer) 

- Att personalen inom avdelning för äldre genomfört utbildning avseende 
äldres psykiska ohälsa 

- Att personalen är nöjda med utbildningen och att de anser innehållet i 
utbildningen var relevant för deras profession 

 
4. Bättre behovsbedömningar och uppföljningar av insatser 

– Avdelning funktionsnedsättning 
Avdelning funktionsnedsättning inför Individens behov i centrum, IBIC som är 
ett systematisk och behovsinriktat arbetssätt. IBIC utgår från individens behov, 
resurser och mål inom olika livsområden i det dagliga livet. På ett systematiskt 
sätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation.  
Individens behov dokumenteras utifrån klassifikationssystemet ICF 
(funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).  
Genom gemensamma begrepp och ett likvärdigt arbetssätt ökar rättssäkerheten 
samtidigt som det går lättare att systematiskt följa upp insatserna. Genom att 
IBIC används är det tänkt att den enskilde ska bli mer delaktig i sin livssituation. 
 
Sammanfattningsvis kommer IBIC att bidra i till att avdelning 
funktionsnedsättning får en ökad kvalitét på utredningar, beställningar och 
uppföljningar vilket i sin tur ger underlag till verksamhetsutveckling. 
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Aktiviteter 2017 
En projektledare har anställts för att leda arbetet med införandet av IBIC.  
Projektgrupp är tillsatt. Projektplan har upprättats för införandet av IBIC och 
verksamhetssystemets IBIC-modul har beställts. 
 
Två processhandläggare har utbildats, en inom myndigheten och en inom 
kommunens egen regi. Projektledare, kvalitetsutvecklare samt biträdande 
avdelningschef för Sol har deltagit i FoU´s nätverk för IBIC. 
En inspirationsförläsning gällande IBIC och ICF har getts till myndighet och 
utförare. Utförare inom egen regi har informerats om införandet. 
 
Långsiktigt mål:  

- Att det görs rättssäkra behovsbedömningar. 
- Att det görs bättre uppföljningar av individens mål.  
- Att brukardelaktigheten ökar. 
- Att systematiskt kunna följa resultat för målgrupperna inom 

funktionsnedsättningsområdet. 
- Ökad kvalité i utredningar, beställningar och uppföljningar. 
- Att kunna utveckla verksamheten på ett mer systematiskt sätt. 

 
Kortsiktigt mål: 

- Att projektplan finns. 
- Att utbildningsplan, tidsplan och kommunikationsplan har upprättats. 
- Att utbildningsmaterial finns. 
- Att utredningsmallar enligt IBIC finns 
- Att det finns lathundar till handläggare och utförare 
- Att rutiner finns. 

 
Indikatorer för uppföljning (framgångsfaktorer) 

- Att projektplan finns 
- Att utredningsmallar är upprättade 
- Att utbildning av biståndshandläggare och utförare är genomförda 
- Att verksamhetssystemets IBIC-processer är konfigurerade och 

kvalitetssäkrade. 
- Att utredningsarbetet genomförs enligt IBIC och ICF 

 
Resultat och effekter 

- Planering och implementering av införandet av IBIC har påbörjats. 
 
Uppföljning och Ansvar för uppföljning  

- Uppföljning av planen sker månadsvis. Ansvarig för uppföljning av 
arbetet är avdelningschef funktionsnedsättning tillsammans med 
projektledare och projektgrupp. 

 
Planering för aktiviteter 2018 

- Konfigurera verksamhetenssystemets IBIC-processer 
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- Upprätta utredningsmallar, lathundar och rutiner. 
- Implementera IBIC hos avdelning funktionsnedsättning och hos utförare. 
- Förbereda för förvaltning av IBIC 
- Fortsatta utbildningsinsatser såsom processledarutbildning, utbildning för 

nya anställda och workshops för biståndshandläggare utförare 
- Börja utreda enligt IBIC våren 2018 

 
Planering för aktiviteter 2019 

- Uppföljning och kvalitetsgranskning av utredningar och uppföljningar 
- Utbildningar 

 

5. Brukarrevision – Avdelning funktionsnedsättning  
Det är av vikt att den enskilde med insatser av social omsorg är delaktig i 
utformandet av de insatser som beviljats och kan påverka utformningen av 
dem. Det är därför av vikt att social omsorg får bättre kunskap om målgruppens 
synpunkter och önskemål. 
 
Aktiviteter 2018 

- Avdelning funktionsnedsättning har tillsammans med chefer inom Täby 
kommuns verksamhet för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning 
i egen regis haft ett informationsmöte med representanter för RSMH för 
att få information om vad en brukarrevision innebär och hur den går till. 

 
- Planering har inletts för att få en brukarrevision gjord inom Täby 

kommuns boenden i egen regi för personer med psykiatrisk 
funktionsnedsättning. Målsättningen är att denna revision ska göras 
under hösten 2018. 

  
Långsiktigt mål  

- Att kunskapen har ökat om behov och önskemål hos boende i 
kommunens socialpsykiatriska boenden. 

 
Kortsiktigt mål 

- Få kunskap om vad som fungerar inom socialpsykiatrins verksamheter 
och vilka förbättringsområden som finns. 

 
Indikatorer för uppföljning (framgångsfaktorer) 

- Att en brukarundersökning har gjorts 
 
Resultat och effekter 

- En brukarundersökning för målgruppen har gjorts under 2018. 
 
Uppföljning och Ansvar för uppföljning 

- Ansvaret för beställning av brukarrevisionen är utvecklingsledaren på 
avdelning funktionsnedsättning samt chefer för socialpsykiatrins boenden 
i egen regi.  
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- Resultat av revision ska presenteras för ansvariga chefer inom egen 
regis boendeverksamhet, avdelning funktionsnedsättning samt de 
boende som deltagit i brukarrevisionen. 

 
Planering för aktiviteter 2019 

- En genomförd brukarrevision i ytterligare en insats inom socialpsykiatrins 
verksamheter. 

- Uppföljning av resultat av den brukarrevision som görs under 2018. 
 

6. Främja skolnärvaro – Social omsorg – Utbildning 
Efter initiativ i den lokala BUS-gruppen har samverkan inletts mellan 
verksamhetsområdena utbildning (avdelning för skolservice och skolutveckling) 
och social omsorg (familjeenhet) för att främja skolnärvaro. Samverkansarbetet 
kommer att pågå under tre år. Utbildningsledning och rektorsgrupp i Täby 
kommun har identifierat och prioriterat utvecklingsområdet ”främja skolnärvaro”. 
  
2016 beslutade styrgruppen för psykisk hälsa att statliga medel från ”Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa” ska gå till arbete med att främja 
skolnärvaro. 
Syftet är att utveckla ett adekvat förhållningssätt och en fungerande 
arbetsmetod för målgruppen. Detta sker genom att utveckla 
kommungemensamma och enhetsspecifika rutiner som stödstruktur för att 
identifiera risker för skolfrånvaro på individ-, grupp- och organisationsnivå samt 
för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att främja 
skolnärvaron hos Täbys grundskoleelever. 
 
Aktiviteter 2017 

Under vårterminen 2017 arbetade en projektgrupp bestående av 
specialpedagoger, psykolog och socialpedagog med omvärldsbevakning på 
vetenskaplig grund. Arbetsgruppen tog del av litteratur, representanter ur 
gruppen deltog i nätverk (STORSTHLM) samt i fortbildningsinsatser och 
genomförde studiebesök i uppmärksammade kommuner. Arbetsgruppen tog 
även fram ett underlag för handlingsplan för att främja skolnärvaro, framtaget 
som ett stöd till rektor i skolans lokala handlingsplan. 
 
Under höstterminen 2017 sattes ett ”samverkansteam för att främja 
skolnärvaro” samman med representanter från utbildning och social omsorg 
(specialpedagog, socialpedagog och socialsekreterare). Gruppen har ett 
främjande, förebyggande och åtgärdande uppdrag och arbetar på uppdrag av 
och i samarbete med rektorer i Täby. Samverkansteamet har verkat främjande 
samt fortbildande via föreläsningar, konsultativa uppdrag både gentemot 
verksamhetsområde utbildning samt social omsorg. Samverkansteamet ingår i 
ett treårigt pilotprojekt inom ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa” som STORSTHLM inför hösten 2017 startade upp kring samverkan inom 
området främja skolnärvaro. Fyra kommuner med olika förutsättningar ingår i 
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projektet – Täby, Vaxholm, Nynäshamn och Tyresö. Deltagandet kräver att 
kommunerna deltar med representanter samt chefer från utbildning samt social 
omsorg. Projektets första år har till stor del att handlat om kompetenshöjande 
insatser. Andra året fokuseras i samverkan med SLL på utvecklingsområden 
som organisation, samverkan och kompetenssatsning. År tre kommer fokus att 
ligga på att utvärdera de lokala insatser som gjorts samt att säkerställa att 
uppsatta mål efterlevs. 
 
Aktiviteter 2018 
Under vårterminen 2018 har verksamhetsområde utbildning i samverkan med 
social omsorg organiserat en gemensam studiedag för verksamheterna som 
ingår i Täbys BUS-nätverk. Studiedagen tog avstamp i verksamhetsområde 
utbildnings gemensamma mål, tillgängligt lärande utifrån sakfrågan främja 
skolnärvaro. Under studiedagen föreläste en extern föreläsare, Anna Borg från 
KIND samt chefer och medarbetare från Täby. Temat för dagen berörde 
samverkan utifrån sakfrågan och representanter från alla BUS-gruppens 
verksamheter fanns representerade. Deltagarna fick under dagen möjlighet att 
arbeta verksamhetsöverskridande i form av frågeställningar i tvärgrupper.  
 
Samverkansteamets har förutom ett främjande och förebyggande uppdrag 
också ett åtgärdande, vilket har under läsår 2018/2019 inneburit att teamet varit 
involverade i och samarbetat med tio av kommunens skolor i deras främjande 
arbete samt i femton elevärenden där teamet i varierande utsträckning arbetat 
med skola, vårdnadshavare, elev och social omsorg.  
   
Uppföljning 

- Det systematiska kvalitetsarbetet följer ett årshjul inom 
verksamhetsområdet utbildning med upprättande av arbetsplan vid 
läsårsstart, halvårsprognos som genomförs i januari samt 
kvalitetsredovisning i juni. På individnivå görs uppföljning i enlighet med 
upprättande av åtgärdsprogram vilket brukar vara 6-8 veckor eller med 
kortare intervaller. Samverkansteamet för att främja skolnärvaro har 
avstämning varje vecka med ansvarig chef. Teamets arbetssätt och 
rutiner utvärderas, analyseras och förbättras fortlöpande samt 
dokumenteras i det systematiska kvalitetsarbetet.  

  
Ansvariga 

- Ansvariga för utförandet är enhetscheferna Kajsa Nyman, enheten för 
specialpedagogiskt stöd inom avdelningen för skolservice och 
skolutveckling för verksamhetsområde utbildning, samt enhetschef Anna 
Dahl, familjeenheten för verksamhetsområde social omsorg 

  
Långsiktigt mål:  

- Alla barn deltar i skolarbetet och fullföljer sin skolgång. 
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Kortsiktiga mål: 
- Att ett effektivt samarbete utvecklats och förstärks mellan utbildning och 

socialtjänst. 
- Att personal och arbetsgrupp har utvecklat kunskapen om målgruppen i 

Täby 

- Att adekvat arbetsmetod och rutiner utvecklats och implementerats i 
verksamheten 

  
Indikatorer för framgång 

- Att samverkan/samarbete mellan skola och socialtjänst enligt parterna 
fungerar väl. 

- Att faktorer och förhållanden har identifierats som bidrar till frånvaro 

- Att arbetsmetoden mätbart gynnar målgruppens deltagande i skolarbetet 
- Att adekvat arbetsmetod/-metoder implementeras 

  
Intresseorganisationers medverkan 

- Intresseorganisationen Attention kommer att kontinuerligt delges 
arbetsgruppens resultat under utvecklingsarbetet. 

 
7. IPS – Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS 

Bakgrund 
Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and 
Support) syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på 
individens egna val och preferenser. Arbetslivsinriktad rehabilitering riktar sig 
mot personer med psykisk ohälsa som vill och kan arbeta men behöver stöd. 
 
Grundtanken med arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen är att hjälpa 
personer att skaffa sig ett lönearbete och på arbetsplatsen ge det stöd som krävs 
för att de ska lyckas.  
IPS-modellen bygger inte på bedömningar av personens arbetsförmåga utan syftar 
till att ge stöd åt alla med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete. Stödet ska 
ges när individen önskar och är motiverad utan föregående faser av arbetsträning. 

 
Täby kommun har, i samverkan med Samordningsförförbundet Södra 
Roslagen, påbörjat ett arbete i syfte att arbeta fram arbetsmetoden IPS I Täby 
med målsättningen att fler individer med psykiska funktionsnedsättningar ska 
ges möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
 
En arbetscoach anställdes under sommaren 2017 för att arbeta i detta projekt. 
Arbetscoachen arbetar mycket tillsammans med representanterna i MIA – 
rådgivande team.  
Under hösten 2017 utbildade sig arbetscoachen i arbetsrehabilitering enligt IPS 
i Lund och påbörjade sedan planeringen för att starta upp arbetet enligt 
metoden.   
I MIA deltar en biståndshandläggare från avdelning funktionsnedsättning och en 
socialsekreterare från enheten för försörjningsstöd på 12,5 % vardera. 
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Dessutom ingår en handläggare från försäkringskassan och en handläggare 
från arbetsförmedlingen heltid.  
 
Aktiviteter 2018 
Under 2018 har arbetet påbörjats med implementering av IPS. Arbetscoach har 
genomfört informationsmöten med biståndshandläggare avseende IPS som en 
arbetsrehabiliteringsmetod. En processbeskrivning av arbetscoachens arbete 
har tagits fram. Arbetsmaterial har utarbetats. 
 
Biståndshandläggare på avdelning funktionsnedsättning har tillsammans med 
personal inom egen regis sysselsättningsverksamhet inlett med att inventera 
målgruppen för att uppmärksamma de individer med psykisk 
funktionsnedsättning med en önskan om att komma ut i arbete eller 
sysselsättning. 
 
Under våren har fem personer deltagit i sysselsättningsprojektet. I dagsläget 
praktiserar fyra av dessa personer på arbetsplatser och i två av fallen 
diskuteras anställningsmöjligheter med arbetsgivaren. För övriga två går 
praktiken bra och personerna försöker utöka sin arbetstid. I båda fallen görs en 
samplanering med vården då personernas psykiska mående varierar. En individ 
är under kartläggnings- och planeringsfasen. 
 
Samtidigt pågår programtrohetsmätningar för att följa hur projektet följer 
programmet. Enligt dess mätningar stämmer arbetet delvis överens med IPS. 
 
Långsiktigt mål 

- Att arbetsmetoden IPS är implementerad i Täby kommun. 
- Att det finns en fungerande organisation för arbetsrehabilitering för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 
- Att fler personer med psykisk funktionsnedsättning än innan modellens 

införande ges möjlighet till arbete eller studier. 
 

Kortsiktigt mål 
- Att påbörja arbetet med att coacha personer med funktionsnedsättning 

till arbete och studier. 
- Att tio personer under 2018 ges möjlighet att få arbete eller utbildning 

genom IPS i Täby. 
- Att fortsätta arbeta för att programtroheten med IPS ökar. 

 
Indikatorer för uppföljning 

- Att individer med psykisk funktionsnedsättning har getts bättre 
möjligheter till arbete genom IPS. 

- Att medverkande parter anser att det finns ett fungerande arbetssätt 
enligt IPS i samarbete med Samordningsförbundet Södra Roslagen 
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Resultat och effekter 
- Att tio individer ska ha påbörjat arbetsrehabilitering enligt IPS under 

2018. 
- Att resultatet i trobarhetsmätningen av arbetsrehabilitering enligt IPS 

ökar. 
 
Uppföljning och Ansvar för uppföljning 

- Uppföljning av planen sker halvårsvis. Ansvarig för uppföljning av 
arbetsrehabiliteringen är resultatenhetschef inom egen regi.  

- Avstämning och planering görs med dels Samordningsförbundet, 
avdelning funktionsnedsättning samt styrgruppen för psykisk hälsa i 
Täby. 

 
Planering för aktiviteter 2019 

- Fortsätta arbetet att utveckla arbetsrehabiliteringen enligt IPS 
tillsammans med Samordningsförbundet Södra Roslagens rådgivande 
team, MIA. 

- Följa de individer som påbörjat arbetsrehabiliteringen i syfte att de ges 
möjlighet att komma vidare ut i arbete eller studier. 

- Fortsatt arbete för ökat programtroheten enligt IPS. 


