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PRIO 2016-2017. Redogörelse för analys, mål och 
handlingsplan. 

Bakgrund 

Länsgemensam rapportering görs till SKL gällande stöd till riktade insatser 
inom området psykisk hälsa 2016. Mörbylånga kommun väljer att 
komplettera med en egen beskrivning gällande arbetet med psykisk hälsa. 
Detta görs utifrån PRIOs fem utvalda fokusområden 2016. Kommunens 
insatser är breda varför de återfinns inom flera fokusområden. 
Redogörelsen innefattar kommunens självständiga arbete men även en 
beskrivning av de förbättringsåtgärder man ser behov av på länsnivå. 
 

Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete 

 
Psykisk ohälsa innebär ett lidande för den enskilda individen och hens anhöriga, varav 
många är barn. Barn och ungdomar är en viktig grupp. Främjande av hälsa och 
förebyggande av ohälsa har särskilt stor effekt innan ohälsan debuterar. En del i det 
förebyggande arbetet är att identifiera riskgrupper. Därutöver är samhällets kostnader 
betydande.  
 
Även för vuxna är det viktigt att motverka psykisk ohälsa. Kommuner och landsting är stora 
arbetsgivare där det i flera verksamheter förekommer psykisk ohälsa och sjukskrivningar. 
Här behövs ökad kunskap hos arbetsgivare och befolkningen i stort och hälsofrämjande 
faktorer i människors vardag och arbetsliv. Därtill är det angeläget att uppmärksamma och 
främja det förebyggande arbetet för psykisk ohälsa hos äldre i kommunen.  Bland annat 
behöver äldre, deras anhöriga och professionella som möter dem få en ökad medvetenhet 
om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Vidare bör suicidprevention som 
ett samhällsansvar belysas och samordnas. 

 
Tidigare/påbörjade åtgärder inom området: 
I Mörbylånga kommun har fyra MHFA-instruktörer utbildats. Dessa är 
utbildade med inriktning ungdom, vuxen samt äldre. Dessa har sin 
grundanställning som handläggare socialpsykiatri/LSS, 
distriktssjuksköterska, folkhälsosamordnare samt inom 
fritidsgårdsverksamhet. Dessa utbildar nu medarbetare i kommunen till 
’Första hjälpare’. De som inledningsvis utbildas arbetar inom 
verksamheterna äldreomsorg, LSS, barn och ungdom, socialpsykiatri, skola, 
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arbetsmarknadsenheten och integration. Detta ses som en viktig del i det 
förebyggande arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Hittills har 
kommunen utbildat 95 medarbetare under 2016 
 
Med tidigare inventering som grund har Mörbylånga kommun startat upp 
en social träffpunkt. Verksamheten har till viss del startats upp med stöd av 
de stimulansmedel som kommit kommunen till del via Prio. Det är en öppen 
verksamhet som inte kräver ett biståndsbeslut. Verksamheten vänder sig till 
personer som befinner sig i utanförskap eller har en ensamhetsproblematik.  
 
Alla myndighetsutövare i Mörbylånga kommun inom 
verksamhetsområdena Äldreomsorg, IFO och LSS har enligt tidigare 
handlingsplan genomgått en mindre utbildning under våren 2015, gällande 
SIP och uppföljningsmodellen SIP-kollen. Eget utbildningsmaterial har 
utarbetats med utgångspunkt i det material som Landstinget och SKL har att 
erbjuda. Under 2016 har kommunen tydligt utökat antalet initierade SIP-ar. 
 
Mörbylånga har under hösten 2015 startat upp förebyggande teamet. 
Teamet består i nuläget av 4 medarbetare som arbetar med preventivt 
arbete samt familjebehandling. Teamet har en regelbunden samverkan 
med skola, IFO, AME/integration samt fritidsgårdsverksamheten i 
kommunen. En del är riktat mot de mindre barnen i kommunen och sker på 
Familjecentralen. Där jobbar mödravård, barnhälsovård, öppna förskola och 
socialtjänst tillsammans. Socialsekreterarens roll på Familjecentralen 
innefattar bland annat att uppmärksamma problem i ett tidigt skede, bidra 
med samhällsinformation, erbjuda stöttande samtal, stärka det sociala 
nätverket för barnet och vid behov lotsa vidare till annan form av hjälp/stöd 
för familjen.  
 
Kommunen är en stor arbetsgivare och i dess verksamheter förekommer 
psykisk ohälsa med sjukskrivningar som följd. Det är viktigt i ett ledarskap 
att ha kunskap och verktyg för att kunna möta sin personal. Enhetschefer 
har genomfört en kompetensutveckling i verksamhetsnära ledarskap samt 
utbildning i nya Arbetsmiljöverkets författningssamling, Organisatorisk och 
social arbetsmiljö. De har även utbildats i ’Förstärkta resurser kring 
rehabprocesser’ med fokus på att få ner sjukfrånvaron.  
 
På Mörbylånga kommuns hemsida har man byggt upp en portal ’Här kan du 
få hjälp och stöd inom psykisk hälsa’. Denna sida är inriktad till att möta och 
ge information riktat till barn/ungdom men även vuxna. 
 
Förbättringsåtgärder fokusområde 1: 
Utbildningsplan gällande kommunens MHFA-utbildningar har gjorts för 
2017 men är ännu inte fastställd då de ekonomiska förutsättningarna kan 
påverka arbetet.  
 
Mörbylånga kommun fortsätter att utveckla den sociala träffpunkten. 
Verksamheten har startats med visst stöd av de stimulansmedel som 
kommit kommunen till del via Prio. Den öppna träffpunkten utökar sina 
öppettider och satsar för att utöka antalet besökare. Målsättningen är att 
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verksamheten ska kunna leva vidare utan del av stimulansmedel. Vi 
utvecklar samtidigt en del av den dagliga verksamheten till att vara mer 
arbetslivsinriktad varav en del består i en verksamhet som arbetar med 
grön habilitering förlagd i anslutning till Capellagården. Målsättningen är att 
det ska bli en tydligare organisation för att kunna tillgodose varje enskild 
individs särskilda behov och kapacitet av daglig sysselsättning. 
 
Arbetet med att öka antalet SIPar måste fortsätta. Dessa behöver också 
kvalitetssäkras. Ett verktyg och rutiner för kvalitétssäkring bör arbetas fram 
länsgemensamt.   
 
Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser gällande 
våld och förtryck. Mörbylånga kommun söker del av dessa medel för att 
kunna genomföra en utbildningsinsats för berörda verksamheter under 
2017. Utbildningsinsatsen kommer bestå av en föreläsning som kommer ske 
i samverkan med primärvården i Mörbylånga kommun. 
 
Enligt öppna jämförelser 2015 så ligger länet högt när det gäller 
självskadande beteende hos unga tjejer. Länet ligger även högt när det 
gäller placerade barn. Samverkan behövs mellan kommun, landsting samt 
andra berörda aktörer. Mörbylånga kommun har ambitionen att utveckla 
samverkan med landstinget för att göra förbättringar och kvalitétshöjningar 
inom området. 
 

Fokusområde 2. Tillgängliga tidigare insatser 

  
Barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att kunna få 
tillgång till rätt insatser i rätt tid. För landstingets del kan detta bestå i tidiga insatser vid 
återinsjuknande, exempelvis genom möjlighet till självinläggning eller förstärkt 
öppenvårdsstöd. På det sociala området är det angeläget att identifiera hur socialtjänsten 
bättre kan möta ett behov av tidigt stöd. Om olika aktörers insatser inte samordnas dröjer 
ofta insatserna tills problemen blivit allvarliga. Inom äldreomsorgen är det angeläget med 
ökad kunskap om vad som är psykisk hälsa och vad som kan leda till psykisk ohälsa, liksom 
en ökad generell förståelse om psykiska funktionsnedsättningar. 

 
Tidigare åtgärder inom området: 
I Mörbylånga kommun har fyra MHFA-instruktörer utbildats. Dessa är 
utbildade med inriktning ungdom, vuxen samt äldre. Dessa har sin 
grundanställning som handläggare socialpsykiatri/LSS, 
distriktssjuksköterska, folkhälsosamordnare samt inom 
fritidsgårdsverksamhet. Dessa utbildar nu medarbetare i kommunen till 
’Första hjälpare’. De som inledningsvis utbildas arbetar inom 
verksamheterna äldreomsorg, LSS, barn och ungdom, socialpsykiatri, skola, 
arbetsmarknadsenheten och integration. Detta ses som en viktig del i det 
förebyggande arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Hittills har 
kommunen utbildat 95 medarbetare under 2016.  
 
Alla myndighetsutövare i Mörbylånga kommun inom 
verksamhetsområdena Äldreomsorg, IFO och LSS har enligt tidigare 
handlingsplan genomgått en mindre utbildning under våren 2015, gällande 
SIP och uppföljningsmodellen SIP-kollen. Eget utbildningsmaterial har 
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utarbetats med utgångspunkt i det material som Landstinget och SKL har att 
erbjuda.  
 
Mörbylånga har under hösten 2015 startat upp förebyggande teamet. 
Teamet består i nuläget av 4 medarbetare som arbetar med preventivt 
arbete samt familjebehandling. Teamet har en regelbunden samverkan 
med skola, IFO, AME/integration samt fritidsgårdsverksamheten i 
kommunen. En del är riktat mot de mindre barnen i kommunen och sker på 
Familjecentralen. Där jobbar mödravård, barnhälsovård, öppna förskola och 
socialtjänst tillsammans. Socialsekreterarens roll på Familjecentralen 
innefattar bland annat att uppmärksamma problem i ett tidigt skede, bidra 
med samhällsinformation, erbjuda stöttande samtal, stärka det sociala 
nätverket för barnet och vid behov lotsa vidare till annan form av hjälp/stöd 
för familjen.  
 
Med tidigare inventering som grund har Mörbylånga kommun startat upp 
en social träffpunkt. Verksamheten har startats upp med visst stöd av de 
stimulansmedel som kommit kommunen till del via Prio. Målsättningen är 
att verksamheten ska kunna leva vidare utan dessa stimulansmedel. Det är 
en öppen verksamhet som inte kräver ett biståndsbeslut. Verksamheten 
vänder sig till personer som befinner sig i utanförskap eller har en 
ensamhetsproblematik.  
 
Förbättringsåtgärder fokusområde 2: 
Utbildningsplan gällande kommunens MHFA-utbildningar har gjorts för 
2017 men är ännu inte fastställd då de ekonomiska förutsättningarna kan 
påverka arbetet. 
 
Arbetet med att öka antalet SIPar måste fortsätta. Dessa behöver också 
kvalitetssäkras. Ett verktyg och rutiner för kvalitétssäkring bör arbetas fram 
länsgemensamt.   
 

Fokusområde 3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

 
Vård och omsorg står inför en generell utmaning att förändra synen på den enskilde 
individen som en passiv mottagare för en medicinsk eller social intervention. I stället bör 
vård- och omsorgssituationen ses som en överenskommelse som görs mellan den enskilde 
och den som ger insatserna. Det är av stor vikt att värna enskildas rättigheter. En viktig 
åtgärd är att vård- och omsorgsgivare upprättar en samordnad individuell plan för enskilda 
som har behov av insatser för de båda huvudmännen. Detta arbete har utvecklats på 
senare år och det är viktigt att denna utveckling fortsätter. I synnerhet gäller detta barn, 
vuxna och äldre med sammansatta behov. 
 
Tidiga sociala insatser förbättrar möjligheterna till återhämtning och kan minska 
ojämlikheter i människors psykiska hälsa och därmed möjligheterna till ett fullgott liv. 
Tillgången till anpassade insatser, såsom personliga ombud, Case managers och 
integrerade verksamheter behöver analyseras. Detsamma gäller ekonomisk och social 
trygghet och i övrigt jämlikhet i levnadsvillkor för personer med omfattande behov av stöd. 
 

Tidigare åtgärder inom området: 
Alla myndighetsutövare i Mörbylånga kommun inom 
verksamhetsområdena Äldreomsorg, IFO och LSS har enligt tidigare 
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handlingsplan genomgått en mindre utbildning under våren 2015, gällande 
SIP och uppföljningsmodellen SIP-kollen. Eget utbildningsmaterial har 
utarbetats med utgångspunkt i det material som Landstinget och SKL har att 
erbjuda.  
 
Mörbylånga kommun har implementerat delaktighetsmodellen.  
 
Ett utvecklingsråd finns nu i länet som består av brukare från patient-
brukar- närstående organisationer och föreningar. Medlemmar från rådet 
ska medverka på länsgemensam ledning och samverka kring aktuella frågor.   
 
CM finns i länet och kan erbjudas målgruppen i hela länet.  
 
Förbättringsåtgärder fokusområde 3: 
Arbetet med att öka antalet SIPar måste fortsätta. Dessa behöver också 
kvalitetssäkras. Ett verktyg och rutiner för kvalitétssäkring bör arbetas fram 
länsgemensamt.   
 

Fokusområde 4. Utsatta grupper 

 
Ett av regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna (Ex. vis minskade sociala 
och ekonomiska klyftor) inom en generation. En viktig aspekt för att uppnå detta mål är att 
alla som drabbas av psykisk ohälsa får tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och säker vård 
och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap.  
 
Det krävs analyser av hur verksamheter möter behoven hos barn som lever i riskmiljöer 
eller med riskbeteende, då barn som anhöriga till personer med psykisk ohälsa och 
placerade barn löper större risk för egen ohälsa än genomsnittet. Detsamma gäller familjer 
med våldsutsatta kvinnor och barn. 
 
En annan grupp som särskilt bör uppmärksammas är nyanlända, som ofta har behov av 
stöd och/eller vård. Främjande och förebyggande insatser är av stor vikt, liksom 
specialinsatser med mångkulturell kompetens och traumabehandling. 
 

Tidigare åtgärder inom området: 
I Mörbylånga kommun har fyra MHFA-instruktörer utbildats. Dessa är 
utbildade med inriktning ungdom, vuxen samt äldre. Dessa har sin 
grundanställning som handläggare socialpsykiatri/LSS, 
distriktssjuksköterska, folkhälsosamordnare samt inom 
fritidsgårdsverksamhet. Dessa utbildar nu medarbetare i kommunen till 
’Första hjälpare’. De som inledningsvis utbildas arbetar inom 
verksamheterna äldreomsorg, LSS, barn och ungdom, socialpsykiatri, skola, 
arbetsmarknadsenheten och integration. Detta ses som en viktig del i det 
förebyggande arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Hittills har 
kommunen utbildat 95 medarbetare under 2016.  
 
Med tidigare inventering som grund har Mörbylånga kommun startat upp 
en social träffpunkt. Verksamheten har startats upp med visst stöd av de 
stimulansmedel som kommit kommunen till del via Prio. Målsättningen är 
att verksamheten ska kunna leva vidare utan dessa stimulansmedel. Det är 
en öppen verksamhet som inte kräver ett biståndsbeslut. Verksamheten 
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vänder sig till personer som befinner sig i utanförskap eller har en 
ensamhetsproblematik.  
 
Mörbylånga har under hösten 2015 startat upp förebyggande teamet. 
Teamet består i nuläget av 4 medarbetare som arbetar med preventivt 
arbete samt familjebehandling. Teamet har en regelbunden samverkan 
med skola, IFO, AME/integration samt fritidsgårdsverksamheten i 
kommunen. En del är riktat mot de mindre barnen i kommunen och sker på 
Familjecentralen. Där jobbar mödravård, barnhälsovård, öppna förskola och 
socialtjänst tillsammans. Socialsekreterarens roll på Familjecentralen 
innefattar bland annat att uppmärksamma problem i ett tidigt skede, bidra 
med samhällsinformation, erbjuda stöttande samtal, stärka det sociala 
nätverket för barnet och vid behov lotsa vidare till annan form av hjälp/stöd 
för familjen.  
 
Med stöd av statsbidrag gällande arbete mot våld i nära relationer så har 
kunskapssatsning gjorts inom kommunens verksamheter. Föreläsningar har 
arrangerats och verksamheter inom LSS, socialpsykiatri, integration, 
äldreomsorg, skola, rehab/sjuksköterskor, handläggare m.m. har tagit del 
av detta. 
 
Mörbylånga kommun bedriver nu SFI-verksamhet. Studierna bedrivs på 
heltid och integrerat med undervisningen så gör deltagarna språk och 
arbetspraktik. Målsättningen är att man ska kunna ta emot en person redan 
från dag 1. 
 
Regionförbundet i Kalmar län, bedriver tillsammans med länets kommuner 
regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål för nyanlända. 
Samhällsorientering riktad till unga genomfördes för alla ensamkommande 
barn i asyl och permanent uppehållstillstånd under sommaren 2016. 
 
Förbättringsåtgärder fokusområde 4: 
Utbildningsplan gällande kommunens MHFA-utbildningar har gjorts för 
2017 men är ännu inte fastställd då de ekonomiska förutsättningarna kan 
påverka arbetet. 
 
Mörbylånga kommun fortsätter att utveckla den sociala träffpunkten. 
Verksamheten har startats upp med visst stöd av de stimulansmedel som 
kommit kommunen till del via Prio. Den öppna träffpunkten utökar sina 
öppettider och satsar för att utöka antalet besökare. Målsättningen är att 
verksamheten ska kunna leva vidare utan stimulansmedel. Vi utvecklar 
samtidigt en del av den dagliga verksamheten till att vara mer 
arbetslivsinriktad varav en del består i en verksamhet som arbetar med 
grön habilitering förlagd i anslutning till Capellagården. Målsättningen är att 
det ska bli en tydligare organisation för att kunna tillgodose varje enskild 
individs särskilda behov och kapacitet av daglig sysselsättning. 
 
Tydligare ansvarsfördelning, samverkan och nya rutiner behövs inom 
området våld i nära relationer. Det behövs även kompetenshöjning av 
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chefer och annan berörd personal. Detta behöver ske i samverkan och 
involvera flera olika verksamheter i kommunen.  
 
Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser gällande 
våld och förtryck. Mörbylånga kommun söker del av dessa medel för att 
kunna genomföra utbildningsinsats för berörda verksamheter under 2017. 
Utbildningsinsatsen kommer bestå av en föreläsning som kommer ske i 
samverkan med primärvården i Mörbylånga kommun. 
 
Utbildningsinsats i ämnet våld mot äldre kommer att genomföras under 
2017. Personal inom äldreboende och hemtjänst ska genomgå 
socialstyrelsens webutbildning ’Om våld mot äldre’. Utbildningsinsatsen 
startar med utvalda boenden och hemtjänstgrupper för att sen utvärderas 
och användas vidare till övriga verksamheter. 
 
Enligt öppna jämförelser 2015 så ligger länet högt när det gäller 
självskadande beteende hos unga tjejer. Länet ligger även högt när det 
gäller placerade barn. Samverkan behövs mellan kommun, landsting samt 
andra berörda aktörer. Mörbylånga kommun har ambitionen att utveckla 
samverkan med landstinget för att göra förbättringar och kvalitétshöjningar 
inom området. 
 

Fokusområde 5. Ledning, styrning och organisation 

 
För att det ska vara möjligt att ta ett helhetsgrepp när det gäller att förebygga psykisk 
hälsa, ge rätt insatser tidigt och möta behoven hos personer med omfattande behov krävs 
engagemang och samordning. Avgörande för att kunna göra rätt analyser och vidta rätt 
åtgärder på policynivå är ett samarbete med patient-, brukar- och anhörigrörelsen. En 
generell princip bör vara att beslut som rör gruppen inte ska fattas utan deras medverkan.  
 
Ledare måste ha god kunskap om bästa tillgängliga metoder och vilka verktyg som har stöd 
i forskning och praktik. I en snabbt föränderlig värld är förmågan att leda i förändring 
grundläggande. För att möta de utmaningar som samhället och enskilda står inför krävs en 
mobilisering av ledarskap i kombination med en organisering som möjliggör samarbete och 
skapar förutsättningar för resurseffektivitet. 
 

Tidigare åtgärder inom området: 
Med hjälp av stimulansmedlen har Mörbylånga kommun en PRIO-
samordnare som arbetar heltid med utveckling utifrån PRIO’s fem 
fokusområden. Som stöd för PRIO-samordnaren finns även en styrgrupp. 
Genom regelbundna träffar styrs och planeras utvecklingsarbetet upp.  
 
Med stöd av statsbidrag gällande arbete mot våld i nära relationer så har 
kunskapssatsning gjorts inom kommunens verksamheter. Föreläsningar har 
arrangerats och verksamheter inom LSS, socialpsykiatri, integration, 
äldreomsorg, skola, rehab/sjuksköterskor, handläggare m.m. har tagit del 
av detta. 
 
Ett utvecklingsråd finns nu i länet som består av brukare från patient-
brukar- närstående organisationer och föreningar. Medlemmar från rådet 
ska medverka på länsgemensam ledning och samverka kring aktuella frågor.   
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Kommunen är en stor arbetsgivare och i dess verksamheter förekommer 
psykisk ohälsa med sjukskrivningar som följd. Det är viktigt i ett ledarskap 
att ha kunskap och verktyg för att kunna möta sin personal. Enhetschefer 
har genomfört en kompetensutveckling i verksamhetsnära ledarskap samt 
utbildning i nya Arbetsmiljöverkets författningssamling, Organisatorisk och 
social arbetsmiljö. De har även utbildats i ’Förstärkta resurser kring 
rehabprocesser’ med fokus på att få ner sjukfrånvaron.  
 
Förbättringsåtgärder fokusområde 5: 
Kunskapssatsning kring suicidprevention och våld i nära relationer pågår i 
kommunen. Till stor del är dessa insatser riktade mot personal ute i 
verksamheterna. Det är även viktigt i ett ledarskap att ha kunskap och 
verktyg för att kunna möta sin personals psykiska ohälsa. Kartläggning görs 
kring behov och genomförande av detta. Detta kan ses som en koppling till 
fokusområde 1. 
 
Samverkan behöver ske mellan fler av kommunens verksamheter när det 
gäller våld i nära relationer. Rutiner utanför IFOs verksamheter måste 
utvecklas och skapas. 
 
Mörbylånga kommun har en anhörigkonsulent. Denne har fått ett utvidgat 
uppdrag där det nu är tydligare att arbetet även riktar sig mot anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa. Kan vi samverka inom och utanför kommunen 
för att få en större bredd och för att nå ut och möta ännu fler anhöriga?  
 
Mörbylånga kommuns övriga långsiktiga mål och förbättringsåtgärder 
inom området psykisk hälsa: 
 
Innan 2018 års slut ska en ny inventering och uppföljning genomföras i 
Mörbylånga kommun för att kartlägga behov hos personer med insatser 
inom socialpsykiatrins verksamheter.  
  
 
 
 
 
 
 

 


