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Lathund inmatningsverktyget
All rapportering av erhållna medel sker i SKL:s inmatningsverktyg,
https://psykiskhalsa.sklansokan.se/.
Du loggar in med din e-postadress och det lösenord du har valt. Är du ny
kontaktperson står kontot förmodligen på din företrädare – hör av dig till
sofie.johansson@skl.se så hjälper vi dig om du inte har tillgång till
inloggningsuppgifterna.
Enkät 1 – inrapportering av analys och handlingsplan
Varje kommun och landsting/region rapporterar var för sig.
Inrapporteringen gäller de medel som fördelats till landstingen/regionerna och
kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma en eller flera
länsgemensamma handlingsplaner för att påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla
insatserna inom området psykisk o-/hälsa. 300 000 000 kronor har sammanlagt
fördelats till landstingen/regionerna, respektive 200 000 000 kronor till kommunerna.

1. Analys och handlingsplan
Obligatorisk fråga.
En länsgemensam analys ska ha gjorts utifrån nationella och lokala data kring
läget i länet (och så långt som möjligt olikheter i länets kommuner/länsdelar)
avseende befolkningens behov, insatser som ges och de resultat för psykisk
hälsa och ohälsa som insatserna bedömts ge.
Handlingsplanen ska beröra regeringens fem fokusområden1 med långsiktiga
mål på cirka fem års sikt samt kortsiktiga mål och aktiviteter under 2017, samt
mätbara indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som avses användas
för uppföljning.
Bifoga analys och handlingsplan; ett eller flera dokument i pdf- eller
wordformat.
2. Frågor om analysen
Frågan berör de fem fokusområden som specificerats i överenskommelsen
mellan SKL och Socialdepartementet.
1

Fokusområden: Förebyggande och främjande arbete, Tillgängliga tidiga insatser, Utsatta grupper,
Enskildas delaktighet och rättigheter, Ledning, styrning och organisation
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Fyll i de områden som har beaktats i analysen. Kan vara ett, flera eller alla.
3. Övergripande frågor om handlingsplanen
Fyll i de fokusområden som ingår i handlingsplanen (ett, flera eller alla), samt
om handlingsplanen innehåller kortsiktiga mål, långsiktiga mål samt aktiviteter
för 2017.
4. Innehåll i handlingsplanen
Fråga 4 besvaras utifrån den egna huvudmannen, då frågan ska besvara
uppskattade kostnader för 2017 för kommunen/landstinget/regionen separat.
Insatser inom området psykisk o-/hälsa kan ges på tre nivåer –
förebyggande och främjande, tidiga insatser samt
specialistinsatser. Förebyggande och främjande är de generella
insatser som erbjuds alla, tidiga insatser är exempelvis insatser
inom första linjen, och specialistinsatser är de insatser som
erbjuds personer med omfattande eller komplicerad psykisk
ohälsa.
Frågan berör hur innehållet i handlingsplanen kan
kopplas till de olika nivåerna, samt om
förbättringsarbete gällande ledning, styrning och
organisation har berörts i handlingsplanen.

Specialiserade
insatser

Tidiga insatser

Förebyggande och främjande
insatser

I de fall de olika nivåerna berörs i handlingsplanen, fyll även i den tillhörande
matrisen för respektive fokusområde. Fyll i matrisen ett långsiktigt mål i taget.
För varje långsiktigt mål fyller ni sedan i ett eller flera kortsiktiga mål (delmål)
relaterade till det långsiktiga målet, samt vilka indikatorer för uppföljning som
ni kommer att använda, vilka aktiviteter som planeras för 2017 samt den
uppskattade kostnaden för dessa. Observera alltså att dessa kostnader enbart
ska gälla den egna kommunen/landstinget/regionen. Eventuella gemensamma
kostnader besvaras enbart utav landstinget, och markeras genom att skriva in
ordet (gemensam) innan texten. Den uppskattade kostnaden för aktiviteter
under 2017 skall summeras per långsiktigt mål och rad, och kan enbart fyllas i
med siffror.
Långsiktiga mål  kortsiktiga mål  indikatorer  aktiviteter  uppskattad
kostnad
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De kortsiktiga målen kan vara flera per långsiktigt mål. Även indikatorerna
och aktiviteterna vara flera, både per långsiktigt och kortsiktigt mål. Fyll ändå i
dessa i samma cell tillhörande raden för det övergripande långsiktiga målet.
Tryck på Lägg till ny för att få upp ny ruta för ytterligare långsiktiga mål.
5. Brukarmedverkan
Frågan berör huruvida organisationer som företräder patienter, brukare
och/eller anhöriga deltagit i framtagandet av analys och handlingsplan, och om
ja, i vilken utsträckning. Vid svar Ja ska ett dokument (i pdf- eller
wordformat) som visar hur deltagandet har skett, samt huvudsakliga
synpunkter, bifogas.
6. Ekonomisk redogörelse för 2016 års stimulansmedel
Obligatorisk fråga.
Här redovisas de medel ni har tilldelats av 2016 års stimulansmedel för att
göra en analys och handlingsplan samt att påbörja ett långsiktigt arbete för att
utveckla insatserna inom de fem fokusområdena, både de som redan har
förbrukats och de som enbart än så länge är intecknade.
Redovisningen är uppdelad i kategorierna barn och unga 0-17 samt vuxna och
äldre 18+.
I första fältet fylls målet för de förbrukade/intecknade medlen i, i det andra
vilka aktiviteter som medlen har (eller kommer att ha) bekostat helt eller
delvis, i det tredje fältet vilken eller vilka verksamheter som har tagit del av
medlen (ange summan i siffror) kopplat till aktivitet.
Om det finns medel som ännu inte är förbrukade eller intecknade specificeras
detta i fråga 6b.
Eventuella kostnader som inte kan delas upp i de två kategorierna barn och
unga samt vuxna och äldre, exempelvis kostnader för att ta fram
handlingsplanen, delas lika mellan kategorierna. Gör gärna en notering i fråga
7 kring hur ni har fördelat övergripande kostnader i de två kategorierna.
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Enkät 2 - inrapportering gällande initiativ för barn och unga
Endast landstingen rapporterar.
Inrapporteringen gäller de 150 000 000 kronor som tilldelats landstingen för att
stimulera nya initiativ för att nå unga (0-30 år), exempelvis självinläggningsprojekt
och första linjens psykiatri.
1. Ekonomisk redogörelse för 2016 års stimulansmedel
Obligatorisk fråga.
Här redovisas de medel ni har tilldelats av 2016 års stimulansmedel för nya
initiativ för barn och unga, både de som har förbrukats och de som enbart är
intecknade.
I första fältet fylls målet för de förbrukade/intecknade medlen i, i det andra
vilka aktiviteter som medlen har (eller kommer att ha) bekostat helt eller
delvis, i det tredje fältet vilken eller vilka verksamheter som har tagit del av
medlen (ange summan i siffror) kopplat till aktivitet.
Om det finns medel som ännu inte är förbrukade eller intecknade specificeras
detta i fråga 1b.
2. Goda exempel på initiativ och aktiviteter
Beskriv mer utförligt något eller några exempel på era genomförda eller
påbörjade initiativ som ni tror kan ha särskilt positiv effekt för barn och unga.
Ange målgrupp, mål och aktivitet.
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Enkät 3A – Satsning på ungdomsmottagningar
Enkät 3A rapporteras länsgemensamt av alla landsting.
Inrapporteringen gäller de 130 000 000 kronor som tilldelats kommuner och landsting
för att användas till satsning på ungdomsmottagningar, exempelvis utökade
öppettider, förstärkt kompetens, ökad tillgänglighet eller att starta upp nya
mottagningar. Utbetalade stimulansmedel ska användas under 2016.
Särskilda instruktioner för Stockholms läns landsting samt kommunerna i länet: SLL
svarar på Enkät 3A, och svarar gemensamt för alla kommuner samt landstinget
gällande fråga 1-10. Den ekonomiska redovisningen, fråga 11, svarar SLL enskilt för.
Kommunerna samlar in sina respektive svar på fråga 1-10 och skickar till den utsedda
samordnaren, och svarar enskilt på Enkät 3B gällande den ekonomiska redovisningen.

1. Har stimulansmedel använts/intecknats för ökad bemanning?
Vid svar Ja efterfrågas i fråga 1a inom vilka kategorier bemanningen har
ökats. Ange svar i antal årsarbetare, exempelvis 1,5 för en tjänst på heltid och
en på halvtid. Observera att det ej går att skriva in bokstäver i fältet, utan
enbart siffror.
Fältet Annat används om det har bemannats med en yrkeskategori som inte
finns med bland förbestämda val. Tryck på knappen Lägg till budgetpost om
det finns flera kategorier som inte finns med i listan.
2. Har stimulansmedel använts/intecknats för att utöka öppettiderna på
ungdomsmottagningar i länet?
Vid svar Ja efterfrågas i fråga 2a på hur många av ungdomsmottagningarna
inom länet som fått utökade öppettider, samt hur stort antal
ungdomsmottagningar det finns totalt. Ange svaren i heltal.
3. Har stimulansmedel använts/intecknats för att öppna nya
ungdomsmottagningar i länet?
Vid svar Ja efterfrågas i fråga 3a hur många nya mottagningar som har
öppnats, ange talet i heltal. I fråga 3b efterfrågas i vilka kommuner i länet
mottagningen/arna har öppnats, samt vilket geografiskt upptagningsområde de
har, exempelvis om mottagningen har upptagningsområde utanför
kommungränsen. Vidare efterfrågas antalet ungdomar i upptagningsområdet
(13-25 år) samt hur många ungdomsmottagningar som redan fanns i området.
Vid öppnande av fler än en ny ungdomsmottagning, klicka på knappen Lägg
till ny.
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4. Har stimulansmedel använts/intecknats för att öka tillgängligheten på
något annat sätt?
Vid svar Ja beskrivs hur tillgängligheten har ökat i ett fritextfält (max 2000
tecken).
5. Har stimulansmedel använts/intecknats för kompetensutveckling inom
området psykisk hälsa?
Vid svar Ja fylls vilka yrkeskategorier som har tagit del av
kompetensutvecklingen i. Om en yrkeskategori som har tagit del av
kompetensutveckling inte finns med finns ett fritextfält där det går att fylla i
denna kategori. Finns det ytterligare yrkeskategorier som inte finns med bland
de förutbestämda valen, klicka på knappen Lägg till fler.
6. Har stimulansmedel använts/intecknats för att ta fram vägledande dokument
(till exempel handlingsplaner, riktlinjer eller uppdragsbeskrivningar) för
ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa?
Vid svar Ja efterfrågas innehåll samt ett bifogat dokument (i PDF-format). Det
finns möjlighet att bifoga flera dokument genom att trycka på knappen Lägg
till fler.
7. Har stimulansmedel använts/intecknats för att förbättra samverkan eller
samarbete inom eller mellan verksamheter?
Det går bra att svara flera alternativ på denna fråga, genom att trycka på
knappen Lägg till ny.
Vid svar Ja anges svar i fritextform på vilka angreppssätt som har använts
(max 2000 tecken) samt om satsningen har lett till någon märkbar skillnad
(max 2000 tecken).
8. Har stimulansmedel använts/intecknats till särskilda satsningar för
nyanlända?
Vid svar Ja beskrivs satsningarna i fritextform (max 2000 tecken) i fråga 8a.
9. Förutsatt att stimulansmedel tillgängliggörs för ungdomsmottagningars
arbete med psykisk hälsa 2017 och 2018, inom vilka områden har länet behov
av stöd?
Kryssa i de områden länet har behov av stöd vid eventuell fortsättning av
satsningen. Det går bra att kryssa i flera områden.
Fråga 9a ger plats för eventuella kommentarer kring behov av stöd (max 2000
tecken).
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10. Finns det planer på att omorganisera eller förändra ansvaret för
ungdomsmottagningarna i länet?
Vid svar Ja beskrivs hur i fritextform (max 2000 tecken) i fråga 10a.
11. Ekonomisk redogörelse för 2016 års satsning på ungdomsmottagningar
Här redovisas de medel ni har tilldelats av 2016 års stimulansmedel för att
användas till satsning på ungdomsmottagningar, både de som redan har
förbrukats och de som enbart än så länge är intecknade.
Alla siffror skrivs i heltal och summeras automatiskt. Det går bra att lägga till
fler kategorier än de förutbestämda genom att trycka på knappen Lägg till
budgetpost. En fritextruta dyker då upp, där ni fyller i vilken aktivitet det
gäller.

