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9. Förbereda för ökat psykosocialt stöd i Vallentuna efter 
coronan (SN 2020.107)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 28 april väckte (S) ett ärende angående att förbereda för ökat psykosocialt stöd i 
Vallentuna efter coronan. Utföraravdelningen har sammanställt i bifogad bilaga vad som 
redan görs. Det kommande behovet täcks av de insatser som redan finns eller håller på att 
utarbetas.

Handlingar
 §49 SN AU Förbereda för ökat psykosocialt stöd i Vallentuna efter coronan
 Tjänsteskrivelse
 Till nämnden Corona
 (S) Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan
 §57 Förberedning för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Förbereda för ökat psykosocialt stöd i Vallentuna efter coronan (SN 
2020.107)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 28 april väckte (S) ett ärende angående att förbereda för ökat psykosocialt stöd i 
Vallentuna efter coronan. Utföraravdelningen har sammanställt i bifogad bilaga vad som 
redan görs. Det kommande behovet täcks av de insatser som redan finns eller håller på att 
utarbetas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Till nämnden Corona
 (S) Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan
 §57 Förberedning för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan
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ANNICA BROZIN SID 1/1
NÄMNDSEKRETERARE 
  
ANNICA.BROZIN@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Förbereda för ökat psykosocialt stöd i 
Vallentuna efter coronan

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Den 28 april väckte (S) ett ärende angående att förbereda för ökat psykosocialt stöd i 
Vallentuna efter coronan. Utföraravdelningen har sammanställt i bifogad bilaga vad 
som redan görs. Det kommande behovet täcks av de insatser som redan finns eller 
håller på att utarbetas. 

Inger Jakobsson
 Avdelningschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



ERIKA NORDELL 
VERKSAMHETSCHEF
MONICA BERGSTRÖM
ENHETSCHEF
ÖPPENVÅRDEN
VALLENTUNA KOMMUN

ÖPPENVÅRDEN VUXEN
VALLENTUNA KOMMUN
CENTRUMPASSAGEN 10, 1 TR
186 86 VALLENTUNA

WWW.VALLENTUNA.SE

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Inrätta en telefonlinje med möjlighet till videosamtal för 
invånare i Vallentuna i behov av psykosocialt stöd.

Anhörigkonsulent finns att tillgå för både individuella möten/samtal 
och telefonkontakt. 
  
Vi har ett pågående samarbete som bedrivs med stimulansmedel från 
Länsstyrelsen med att införa digitala, sekretesssäkra verktyg för 
målgruppen för att driva behandling ”on-line” för ökad tillgänglighet. 
Vi har även ett samarbete med Regionen vad gäller gemensam säker 
mailkontakt och dokumentöverföring, vilket ej finns att tillgå i dag.

Förslag på hur socialförvaltningen kan rustas för att ta 
hand om uppdämda behov av psykiatrisk vård, samt i 
samverkan med övriga kommuner förstärka kapaciteten 
inom psykiatrin för att möta en växande psykiska ohälsa.

Regionen står för vård enligt ordinarie samhällsstruktur. 
Vallentuna kommuns socialtjänst har en stor utbyggd Individ och  
familjeomsorgsverksamhet IFO Öppenvården. Vi har i jämförelse med 
andra nordost kommuner ett brett utbud av både förebyggande 
behandlingar och aktiviteter samt behandlingsmöjligheter utifrån 
socialtjänstlagen och nationella riktlinjer.

Öppenvård vuxen erbjuder en rad möjligheter utifrån målgruppen 
ovan. 

 Mailbrevlåda direkt till Öppenvården vuxen som all personal 
bevakar och därför snabbt kan besvara de mail som kommer in.

 Egen anmälan kan göras per telefon eller mail direkt till 
Öppenvård vuxen alla dagar 8-16.15.

 Ny chattfunktion för kommuninnevånarna gällande frågor om 
psykisk ohälsa och missbruk är på gång att sjösättas, 
förhoppningsvis i slutet av maj utifrån ökad tillgänglighet.



SID 2/2

VERKSAMHETENS NAMN

VERKSAMHETENS NAMN

 Utredning pågår om att tillsätta en handläggare för så kallad  
”snabba utredningar” för effektivare handläggning och ökad 
tillgänglighet för behandling. 

 Samverkan med Täby kommun finns sedan 2019 gällande 
missbruksbehandling och övrig omvärldsbevakning, tex 12-
stegsprogrammet och stödboende. 

 Nordost-kommunernas enhetschefer som arbetar med missbruk 
ses 2 ggr/termin för erfarenhetsutbyte och 
verksamhetsutveckling.

 Vi har sedan länge en integrerad mottagning för 
missbruk/psykisk ohälsa mellan kommunen och 
Beroendecentrum Stockholm. Det finns även en tydlig 
samverkansöverenskommelse där även Psykiatrin och 
myndighetsavdelningen på Socialförvaltningen ingår.

 Vi har en väl utvecklad samverkan med både psykiatri och 
husläkare. Övergripande står öppenvården för det förebyggande 
arbetet, exempelvis uppsökande verksamhet, informerande 
samtal, anhörigprogram osv. Även behandlingar på individnivå 
med bistånd erbjuds.

 Anhörigstödet tillhör sedan januari 2019 öppenvården. Vilket 
har utvecklat samarbetet med gemensamma anhörigfrågor och 
samverkan både enskilt och i program.

 Vi har nu möjliggjort att all behandling och kontakt även kan ske 
digitalt och via telefon då vi också kan erbjuda krissamtal, i 
dessa tider.

Gå gärna in på Öppenvårdens hemsida och läs där om allt vi erbjuder. 
Mer information finns där. Vi är väl förberedda och rustade för Corona 
pandemins efterverkningar.



 
 
Vallentuna socialnämnden 2020 04 28  
 
Skrivelse om att rusta vården för att hantera den ökade psykiska ohälsan till följd av 
Coronapandemin  
 
Behöver vi ta ett större omtag gällande psykisk ohälsa nu i spåren efter Covid 19? I spåren 
efter den här pandemins framfart kan det vara bra att ta höjd för den psykiska ohälsa som 
kan komma nu? 
 
Den pågående Coronapandemin påverkar människors vardag på ett omfattande vis och risken är 
stor att krisen kommer leda till en ökad psykisk ohälsa bland invånarna. Coronapandemin innebär 
att många kommer förlora sina jobb, äldre isoleras, barn och unga stannar hemma när skolor hålls 
stängda och många mister sina anhöriga utan att kunna vara fysiskt närvarande. För de barn och 
unga som lever i otrygga hemförhållanden såsom hem präglade av våld i nära relationer, innebär 
skolstängningarna en särskilt utsatt situation. Dessutom innebär den pågående krisen att allt fler 
känner oro, stress och ångest. Allt detta riskerar skapa en ökad psykisk ohälsa som hälso- och 
sjukvården måste ta höjd för.  
 
Verksamheter inom primärvården och den specialiserade psykiatrin vittnar idag om en dramatisk 
minskning av antalet besök. Detta sannolikt då människor drar sig från att besöka vården fysiskt för 
att undvika den smittorisk som detta kan innebära. När väl den akuta krisen har lagt sig är därmed 
sannolikheten stor att det finns ett stort uppdämt vårdbehov. Detta riskerar skapa en situation med 
långa vårdköer inom den psykiatriska vården om vi inte är förberedda.  
 
För att möta invånarnas behov av stöd här och nu är det av största vikt att vården får rätt 
förutsättningar att ge vård på distans genom olika digitala verktyg och telefonsamtal.  
 
Därför menar vi att Vallentuna socialnämnd bör utreda frågan om att  inrätta en särskild telefonlinje 
med tillgång till psykosocialt stöd för invånare som känner oro och nedstämdhet med anledning av 
den pågående krisen eller av andra skäl. Telefonlinjen bör även inkludera möjligheten till 
videosamtal. I Norrtälje har de Norrtälje 2.0 har de äldre på Träffpunkten i Rimbo har börjat med en 
digital fikagrupp för de äldre. Man ringer varje dag och fikar en stund över telefon/ digitalt. Kan det 
vara något bra tips för Vallentuna. Exempelvis att också  använda sig av sommar/ feriepersonal, 
eller personal som inte kan vara på jobbet på grund av halsont eller annat?   
 
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2020-04/telefonfika--nytt-initiativ-for-gemenskap-under-
coronapandemin/  
 
 För att hälso- och sjukvården ska vara riggad för att hantera ett ökat vårdbehov efter krisen menar 
vi även att den psykiatriska vården behöver skalas upp. Detta gäller inte minst första linjens 
psykiatri som utgör basen för invånarnas psykosociala stöd. Genom att skala upp första linjens 
psykiatri kan även resurser frigöras för den specialiserade psykiatrin som därmed ges möjlighet att 
fokusera på de svårast sjuka. Vallentuna socialnämnd bör öppna upp för utökad samverkan med 
Region/ första linjens psykiatri samt övriga kommuner vilket kommer även vara avgörande för att 
möta behovet framåt.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att socialnämndens ledamöter ska besluta: 
 
 

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2020-04/telefonfika--nytt-initiativ-for-gemenskap-under-coronapandemin/
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2020-04/telefonfika--nytt-initiativ-for-gemenskap-under-coronapandemin/


att att ge Vallentuna socialnämnd i uppdrag att inrätta en telefonlinje med möjlighet till 
videosamtal för invånare i Vallentuna i behov av psykosocialt stöd.  

 
att  ge Vallentuna socialnämnd  i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur  

socialförvaltningen kan rustas för att ta hand om uppdämda behov av psykiatrisk vård, 
samt i samverkan med övriga kommuner förstärka kapaciteten inom  psykiatrin för att 
möta en växande psykisk ohälsa. 

 
 
För Socialdemokraterna i Vallentuna 2020 04 28, Ing-Marie Elfström 

 
 
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57
Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan

Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Ing-Marie Elfström (S)  väcker ärende Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna 
efter coronan
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