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Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter
RS 562-2021
Sammanfattning
De tre fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati fick inför 2020 ett uppdrag av
regionfullmäktige;
Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram
underlag om vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa.
Uppdragen har redovisats i beredningarnas rapporter som behandlades i regionfullmäktige den 30
november 2020, § 11. Vid sammanträdet beslutades att rapporterna skulle överlämnas för beredning
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I rapporterna presenteras ett antal behov, rekommendationer och frågeställningar.
I samtliga rapporter konstateras att många unga upplever att den psykiska hälsan inte är bra och att
det kan vara svårt att få hjälp när det behövs. Behovet av att prata om psykisk hälsa och att ha
kunskap om vad som skiljer allvarliga tillstånd från mer normala variationer berörs i rapporterna och
normkritik och värdegrundsarbete i skolorna efterfrågas. Många delar i rapporterna hänvisar till
kommunernas roll och ansvar för barn och ungas psykiska hälsa vilket regionen inte har rådighet över.
Rapporterna framhåller också vikten av samverkan mellan huvudmän, vikten av förebyggande
insatser och hälso – och sjukvårdens roll. Ett antal redan pågående väl fungerande
samverkansarbeten uppmärksammas särskilt. I den nya samverkan för vård och omsorg som
regionen ingår i sedan hösten 2020 ingår även länets 15 kommuner och samverkan innehåller såväl
grupperingar av tjänstepersoner som förtroendevalda.

Förslag till beslut
En del av ett tjänsteutrymme tillsätts vid Folkhälsoenheten för att i dialog med kommunerna
identifiera gemensamma områden eller ytor där kommuner och regionen som parter kan ta ett
fördjupat eller förnyat ansvar för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Dessa gemensamma
områden kan redovisas som ett handslag eller program som kan antas under 2022 för regionen
såväl som kommunerna i länet.

Bedömda resultat och konsekvenser
Syftet med beredningarnas dialoger med befolkning och verksamhet är att hitta behov och metoder
för att främja den psykiska hälsan bland unga i hela länet, både bland flickor och pojkar.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Resurser och finansiering
Utifrån att fullmäktige antog en tilläggsbudget vid sitt sammanträde i februari 2021 tas medlen till
del av tjänst från den tilläggsbudgeten.
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Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de
som ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar
mm

Beslutet experderas till
Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.

