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Dnr 2015/203 

§ 47 Svar på motion om inrättande av resurscentrum för individer med 
psykisk sjukdom eller ohälsa 

INLEDNING 
Magnus Edman (SD) inkom den 19 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären förslår att Sala kommun utreder möjligheten att inrätta ett 
resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa samt ser över 

utvecklingen av samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovannämnda 
område. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/58/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/58/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2016/58/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 56 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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DIARIENR: 2015/203 

SALA KOMMUN 
Kom munstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Carola Gunnarsson lnk. 2016 -03- 1 7 

Svar på motion om inrättande av resurscentrum för individer med 
psykisk sjukdom eller ohälsa. 
Magnus Edman (SD) inkom den 19 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att inrätta ett 
resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa samt ser över 

utvecklingen av samarbetet med Landstinget Västmanland i ovan nämnda områden. 

Motionären skriver att "den som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska 
sjukdomar måste värderas högre på både kommun- och landstingsnivå." Den 

psykiska ohälsan måste jämställas med den fysiska och motionären anser att just nu 
är det många delar i både vården och omsorgen som fungerar undermåligt eller inte 
alls. 

Motionären anser att samverkan mellan berörda instanser runt den hj älpsökande 
måste utvecklas och stärkas, att en helhet måste kunna erbjudas. Genom inrättande 
av ett resurscentrum kan individen träffa de personer som behövs för individens 
vardag och tillhörighet i samhället, till exempel boendestöd, personstöd, god man, 

kurator, socialtjänst, försäkringskassa, vårdförmedlare/patientlots, studievägledare, 
arbetsförmedlare och skolkontakt. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden. 

1 sitt svar skriver vård- och omsorgsnämnden att den målgrupp som motionären 
beskriver redan idag erbjuds de forum man efterfrågar genom insatser via IFA 

(individ, familj, arbete) men också via FO (funktionsnedsättning). Vård och omsorg 
arbetar även med att utveckla och förtydliga ansvar, förenkla arbetet med och för 
målgruppen. De arbetar för närvarande med att utveckla och fördjupa samarbetet 
med landstinget, främst psykiatrin. Vård- och omsorgsnämnden understryker att 

gruppen som drabbas av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom med självklarhet 
värderas lika högt som vilken annan grupp i behov av hjälp och stöd för sin 
livsföring. 

Jag tycker att det i sammanhanget är angeläget att peka på samordningsförbundets 

verksamhet. Norra Västmanlands Samordningsförbund bildades redan 2005 och är 
ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars medlemmar 
bestod av Försäkringskassan i Västmanland, Arbetsförmedlingen i Västmanland, 
Landstinget Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun och 

Skinnskattebergs kommun. Från 2010 utökades samordningsförbundet med tre nya 
medlemmar: Sala kommun, Surahammars kommun och Hallstahammars kommun. 

Syftet med förbundet är att, genom finansiell samordning, underlätta och förbättra 
möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande 

rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin fö rmåga att utföra ett 
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Kommunstyrelsen 

förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning samt underlätta en 
effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland och kommunerna. 

Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom 
rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter 
lokala förhållanden. Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bl.a. 
fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling. 
Verksamheten i Sala har genom samordningsteamtet utvecklas mycket bra. 

Alla länets kommuner och Landstinget Västmanland har också överenskommelser 
om samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Överenskommelserna har reviderats under våren 2015 och de nya 
överenskommelserna gäller för perioden 1 november 2015-31 mars 2018. 

1 överenskommelserna beskrivs målsättningen för samverkan och hur arbetet på 
individnivå ska ske. Det finns också en beskrivning över hur ledningsstrukturen för 
samverkan ser ut i Västmanland. I varje kommun ska det finnas en ledningsgrupp 

för samverkan med r epresentanter för socialtjänstens olika delar, skolan, 
öppenvårdspsykiatrin och fam iljeläkarmottagningarna. Ledningsgrupperna arbetar 

fram handlingsplaner för sitt arbete. Landstingets och länets kommuners 
webbplatser har uppdaterats med hur och var barn och unga med psykisk ohälsa 

och deras föräldrar kan söka hjälp. Möten med brukar-, intresse- och 
patientorganisationer sker för att öka deras delaktighet och inflytande i arbetet för 
en bättre psykisk hälsa. 

Kommunerna och landstinget har även utsett kontaktpersoner som tar ansvar för 
genomförandet när det gäller att uppnå grundkrav och prestationsmål i den 

överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa som 
tecknades 2014 mellan SKL och Socialdepartementet. Länets kommuner och 
landsting fick sammantaget ca 20 miljoner i statsbidrag genom uppnådda mål i 
överenskommelsen för 2014. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson 
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Motion om inrättande av resurscentrum 
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Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande öve r motion om 
inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/43/1. Förslag. 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 

--=================::::::aai:~UITI:a::s:t· · g:enllgtfärslagi:bifaga:-,===-=-··=· :::_ -=- =-==========================:-:-::: 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

Juste randes sign 

att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att yttra s ig enligt fö rslag i bilaga, 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

.e!.t anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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MISSIV 

VÅRD OCH OMSORG 
Mauro Pliscovaz 

YTIRANDE 

Motion om inrättande av resurscentrum för individer med psykisk 
sjukdom eller ohälsa 

MOTION OM INRÄTTANDE AV RESURSCENTRUM 

Sammanfattning av ärendet -- ------·--·-···· 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Magnus Edman (SO) skriver bl a i motionen "Den som drabbas av psykisk ohälsa 
eller psykiska sjukdomar måste värderas högre på både kommun- och landstingnivå. 
Just nu är det alltför många delar i både vården och omsorgen som fungerar under
måligt eller inte alls. Den psykiska ohälsan måste jämställas med den fysiska", 

Vård och Omsorgs svar 
Mälgruppen som motionärerna beskriver erbjuds redan idag de forum man efterfrågar 
genom insatser via Il'A (individ, familj, arbete) men också via l'O (funktionsnedsättning). 
Vi arbetar även med att utveckla och förtydliga ansvar, förenkla arbetet med och för 
mälgruppen. Vi arbetar för närvarande med att utveckla och fördjupa samarbetet med 
landstinget, främst psykiatrin. Gruppen som drabbas av psykisk ohälsa eller psykisk 
sjukdom värderas med självklarhet lika högt som vilken annan grupp i behov av hjälp 
och stöd av oss för sin livsföring. 

Förslag till beslut 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 
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Motion till Sala kommunfullmäktige 

Inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Den som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar måste värderas högre på både kommun

och landstingsnivå. Just nu är det alltför många delar i både vården och omsorgen som fungerar 

undermåligt eller inte alls. Den psykiska ohälsan måste jämställas med den fysiska. 

Flera områden lämnar mycket mer att önska i sammanhanget, däribland skolväsendet, speciellt på 

gymnasienivå. Har du oturen att drabbas av psykisk sjukdom, ohälsa är det inte ovanligt att dina 

chanser till att klara av din skolgång är borta. Det finns inte tillräckliga resurser till att hjälpa dessa 

elever, patienter, medmänniskor på någon nivå idag. Här finns en stor skillnad mellan hur människor 

med olika former av psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar värderas, bedöms och bemöts i 

form av stöd och hjälp. Det kan skilja extremt mycket vilken hjälp man får och bedöms ha rätt till. 

Samverkan med alla berörda instanser runt den hjälpsökande måste utvecklas och stärkas, vi måste 

kunna erbjuda helheten som så väl behövs. 

När någon lider av depression eller ångest är det mycket svårt att själv kontakta och besöka alla de 

instanser som behöver kontaktas, det är ett alldeles för högt krav på individen. Därför föreslår vi att 

inrätta ett resurscentrum, där alla de olika personer som behövs för individens vardag och 

tillhörighet i samhället finns att träffa på en och samma gång. I resurscentrumet finns exempelvis 

boendestöd, personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, 

vårdförmedlare/patientlots, studievägledare, arbetsförmedlare och en skolkontakt. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

att Sala kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett 

resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

att Sala kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över en utveckling av 

samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovannämnda område. 


