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Handlingsplan för att öka den psykiska hälsan
hos barn- och ungdomar
I strategisk plan 2017-2020 för Söderköpings kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2016-06-08, anges de övergripande målsättningarna för kommunens verksamheter. Ett
prioriterat mål inom utvecklingsområdet är att barn och ungas psykiska hälsa ska öka.
För att nå en optimal måluppfyllelse och god uppföljning är det viktigt att det finns ett gott
samarbete mellan samtliga förvaltningar. En gemensam handlingsplan för att öka den
psykiska hälsan hos barn- och ungdomar ska därför tas fram.
Handlingsplanen omfattar två delar, övergripande kommunal samordning samt
verksamhetsutveckling och rutiner. Dessa delar består av flera strategier som i sin tur
omfattas av aktiviteter som ska prioriteras. Varje aktivitet ska tidsplanernas och ansvarig/a
förvaltning/tjänsteman ska utses.
Styrgruppen för folkhälsofrågor är ledningsgrupp för arbetet. Handlingsplanen är ett
levande dokument som kommer följas upp, revideras och uppdateras kontinuerligt av
styrgruppen.
1. Övergripande kommunalsamordning
Styrgruppen för folkhälsofrågor är ledningsgrupp med uppdrag att implementera åtgärder
för att skapa och utveckla verksamheter för att invånare ska söka stöd i ett tidigt skede.
Strategi

Aktivitet och
ansvarig/a

2017

2018

2019

2020

Uppföljning

Tydliggöra samverkansforum
för barn och ungdomars hälsa.
Utveckla familjecentralens
uppsökande verksamhet för att
säkerställa att även förskolebarn
och dess föräldrar får tillgång
till nödvändigt stöd.
Säkerställa att kommun och
region Östergötland har
dokumenterade och fungerande
rutiner för nyanlända barn och
ungdomars bästa.
Utreda kommunens kommande
delaktighet i den regionala
ANDT-strategin.
Brottsförebyggande arbete som
bidrar till tillit och trygga
miljöer.
Tydliggör regionala
samverkansparter och dess roll,
uppdrag.
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2. Verksamhetsuppdrag och rutiner
Verksamhetsuppdrag och rutiner behövs för att säkerställa kommunens
kvalitetsarbete. I syfte att säkerställa och rättssäkra våra kommunala insatser
men också som grund för uppföljning av kvalitet.
Strategier

Aktivitet och
ansvarig/a

2017

2018

2019

2020

Uppföljning

Stärka samverkan och
samarbete mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och
socialtjänsten
Revidera och utveckla rutiner
för orosanmälan
Revidera och utveckla rutiner
vid placering (gällande
boende och/eller skola)
Utveckla stöd för unga
utifrån kommunalt
aktivitetsansvar
Utveckla föräldrastöd för
familjer med förskolebarn.
Utveckla verksamhet som
bygger på evidensbaserad
praktik samt implementera
metoder för bedömning och
systematisk uppföljning
Gemensamma rutiner mellan
skola och socialtjänst för att
främja närvaro/anknytning
till förskola, grundskola och
gymnasiet

Per-Arne Sterner
Barn- och utbildningsförvaltningen

Jens Samuelsson
Socialförvaltningen

Rickard Bardun
Serviceförvaltningen
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