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Fördelning av prestationsersättning "Stöd till riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2012-2016" (PRIO) 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att erhållna projektmedel 2013 används t i l l i ärendet föreslagen inriktning 

Sammanfattning 

Staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL har kommit överens om "Stöd til l riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016" (PRIO). Syftet är att förbättra vården och 
omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen består av grandkrav och prestationer och 
medel utbetalas t i l l kommuner och landsting efter genomförda prestationer. För 2013 erhöll 
Uppsala kommun 5 988 406 kr. Ersättningen delas upp i två potter vid utbetalning där 
2 153 535 kr. ska fördelas t i l l området att utveckla insatser för barn och unga samt 3 834 870 
kr. t i l l området personer med omfattande eller komplicerad problematik. Erhållna medel bör 
användas til l fortsatt arbete i linje med PRIO-satsningen, det vi l l säga att mål i 
överenskommelsen bör prioriteras. 

Bakgrund 
Ett av grundkraven i den nationella överenskommelsen är att det i länet ska finnas 
överenskommelser om samverkan kring personer; barn, unga och vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning. Överenskommelserna har gemensamt följts upp under året av kommun 
och landsting och handlingsplaner har skapats för att tydliggöra arbetet mot gemensamma 
målsättningar. Det andra grundkravet är att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan 
huvudmännen och att detta exponeras via gemensam information ut t i l l medborgarna. En 
webbsida har skapats (www.sagauppsalalan) som innehåller aktuell information om var hjälp 
kan sökas vid psykisk ohälsa upp t i l l 18 är. Grundkraven är en förutsättning för att landsting 
och kommuner ska kunna ta del av de nationella prestationsersättningarna. 

Förutom grundkraven krävs prestationer för att medel ska erhållas. För barn och unga har 
kraven handlat om att inventera hur många samordnade individuella planer (SIP) som gjorts 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 



2 (2) 

under året samt en uppskattning av hur många individer som har behov av en SIP. För 
målgruppen med omfattande problematik genomfördes under 2013 en inventering av 1423 
personer kring hur behoven ser ut och resultatet sammanfattades i en analys. 

För 2014 kvarstår samma grundkrav men med krav på vidare utveckling av både 
handlingsplaner och webbsida. Prestationerna har också samma utgångspunkt som tidigare år, 
men med krav på utveckling och förbättring. 

Med bakgrund av detta föreslås medel användas t i l l samordnade insatser i integrerade team, 
unga personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk, ett utvecklingsarbete kring SIP 
samt resurser för att uppdatera och hålla webbsidan aktuell. 

Avstämning kommer att göras mellan Uppsala kommun och landstinget om hur pengarna 
fördelas och används. 

För kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Bilaga: 
Förslag ekonomisk fördelning 



PRIO-medel för 2013 Uppsala kommun 

Erhållet totalt: 

HVK: 

UAK: 

5 988 406 kr. 

3 834 870 kr. 

2 153 535 kr. 

Planerad verksamhet HVK Kostnad Kvar 
Närvårds teamet 2014 2 400 000 kr. 
Hikikomori 2014 643 500 kr. 
Utbildning i Integrerad psykiatri 500 000 kr. 
Utveckla insatser för unga med psykisk 
ohälsa och missbruk 

291 370 kr. 

Totalt: 3 834 870 kr. 

Planerad verksamhet UAK Kostnad Kvar 
Hikikomori 2014 161 000 kr. 
Webb 
Utveckling av samordnad individuell plan 
Utveckla insatser för unga med psykisk 
ohälsa och missbruk 
Totalt: 




