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Uppdrag och ansvarsområde
Psykisk hälsa – barn och unga

1. Verksamhetens namn
Myndighetsenheten i Funktionshinderomsorgen, Socialförvaltningen, Jönköping kommun.

2. Uppdrag och avgränsningar
Myndighetsenhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp beslut om
insatser/bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL). Målgrupperna är personer med fysiskt funktionshinder, intellektuellt
funktionshinder och psykiskt funktionshinder. Vid nyansökan gäller vårt uppdrag personer
under 65 år. Det är endast den enskilde eller dess legale företräder som kan ansöka om
insats/bistånd.
Insatser som vid behov beslutas om är
 Olika typer av boenden
 Stöd i vardagen
 Daglig verksamhet
 Gemenskap och delaktighet
Handläggarna kan inte fatta besluta om behandlande insatser. När beslut om insats/bistånd har
fattats skickas en beställning till dem som ska utföra insatsen.
Definition av fysiskt funktionshinder
Personer med varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Definition av intellektuella funktionshinder
En intellektuell funktionsnedsättning har inträffat under personenes utvecklingsperiod, vilket
vanligt avser fram till 16 års ålder. Funktionsnedsättningen kan vara av olika svårighetsgrad
alltifrån lindrig till grav, samt med eller utan funktionsnedsättningar. En hjärnskada som
uppkommit i vuxen ålder, till följd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, kan också resultera i
en betydande och bestående intellektuell funktionsnedsättning.
Definition på psykiskt funktionshinder
Psykiskt funktionshindrade personer över 18 år med svår psykisk störning eller sjukdom som
orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmågan i sådan grad att det inverkar på den
dagliga livsföringen och detta funktionshinder bedöms som långvarigt.
De tillstånd som ofta ges samlingsnamnet neuropsykiatriska störningar eller funktionshinder
ingår i målgruppen och i den gruppen ingår även barn och unga.

Barn och unga med funktionshinder
Barn och unga med funktionshinder kan få stöd av funktionshinderomsorgen med olika
insatser som de bedöms ha behov av. Målet med insatsen är att barnet ska ges möjlighet att
leva som andra.
3. Tidig upptäckt
Vårt arbete består främst av att bevilja bistånd/insatser vid redan definierade eller misstänkta
funktionshinder. Vi ska vara observanta på om problem föreligger som inte är inom vårt
kompetensområde att då vara behjälplig med att kontakta andra verksamheter som kan hjälpa
till utifrån aktuell situation t.ex. socialtjänst, skola, landsting.
Anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa enligt 14 kap 1§ SoL
4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Myndighetsenheten arbetar inte primärt med förebyggande arbete men de insatser som
beviljas kan förebygga/upptäcka psykisk ohälsa.
Insatser/bistånd ges när en utredning visar att det finns ett behov. Det finns olika typer av
insatser/bistånd kontaktperson, ledsagarservice, personlig assistans, boendestöd, hemtjänst,
avlösarservice, korttidsvistelse, boende i familjehem, bostad med särskild service för barn och
ungdomar.

5. Samverkan
Myndighetsenheten har samverkan med samtliga enheter inom socialtjänsten. Vi sammarbetar
också med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, landstinget öppen- och slutenvård
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.
Skriftliga rutiner avseende
Samverkanrutiner med landstinget finns på, www.plus.rjl.se/samverkan, gällande vårdplanering

6. Avvikelsehantering
Myndighetsenheten använder händelsehanteringssystemet In Control där även Lex Sarah
registreras.
Vid avvikelser i samverkan utanför socialtjänsten registreras avvikelsen i In Control
myndighetschef skickar sedan händelsen vidare till ansvarig chef där händelsen skedde med
begäran om skriftlig återkoppling.
Alla avvikelserapporter i samverkan ska vidarebefordras till chefsforum

