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Digitalt justerat protokoll.
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 15 september 2020.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 september 2020.
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§ 33 Svar på remiss från Region Örebro län om
Handlingsplan för psykisk hälsa
Ärendenummer: Ks 746/2020
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Region Örebro län, område välfärd och folkhälsa ger nu möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till handlingsplan.
Syftet med handlingsplanen är att skapa en gemensam bild i länet av de
utmaningar och behov som finns inom området psykisk hälsa. Planen ska,
genom bred förankring och delaktighet, sätta fokus på länsgemensamma och
lokala utmaningar inom området. Handlingsplanen ska gälla under åren 2020 –
2022 och ska årligen följas upp och vid behov också revideras.
Handlingsplanen ska vara gemensam för länet och syfta till att främja den
psykiska hälsan hos befolkningen. Förslaget till handlingsplan och tillhörande
aktivitetsplan är utarbetad inom den regionala samverkansstrukturen och
chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg och chefsgrupp för folkhälsa
har antagit den för remissförfarande.
Handlingsplanen delar in de identifierade områdena i tre nivåer. Det är insatser
för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och hållbart stöd till de
som behöver.
Förlängd svarstid har beviljats till senast 16 september 2020.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget men lämnar några synpunkter.
Beslutsunderlag

Handlingsplan för psykisk hälsa 2020 – 2022, Örebro län, remissversion 2, med
tillhörande aktivitetsplan daterad 2020-05-22
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-05
Förslag yttrande, daterat 2020-08-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Region Örebro län, område välfärd och
folkhälsa.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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