VÄLKOMMEN TILL ETT
INFORMATIONSMÖTE OM

Grundkrav och prestationsmål 2013
Inom ramen för överenskommelsen för psykisk ohälsa 2013 mellan staten och SKL kommer
stimulansmedel att fördelas till kommuner och landsting. För att ta del av medlen måste
kommuner och landsting uppfylla två grundkrav samt olika prestationsmål. Socialstyrelsen gör
den slutgiltiga bedömningen utifrån uppställda kriterier. För att ta del av kriterierna, följ denna
länk.
Under förmiddagen kommer Ing-Marie Wieselgren (psykiatrisamordnare på SKL) att gå igenom
grundkrav och prestationsmål för att tydliggöra vad som gäller och räta ut en del frågetecken.
Hon kommer även att berätta om det stöd som SKL kan erbjuda för att hjälpa kommuner och
landsting att uppfylla kraven samt gå igenom hur det ska rapporteras in. Det kommer under
dagen också att ges utrymme för frågor.

Datum

23 april 2013, 10-12

Plats

Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm. Det kommer även att gå att följa dagen live via
webb-TV. Länk till sändningen hittar du här.

Målgrupp

Kontaktpersoner och verksamheter som berörs av överenskommelsen för psykisk ohälsa

Kostnad

Gratis att delta. Resor bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Via denna länk. Anmälan krävs endast för deltagande på plats. Glöm inte att ange om du
vill närvara vid lunchen. För frågor om anmälan, kontakta sofie.johansson@skl.se.
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PROGRAM (preliminärt)
09.30-10.00

Kaffe

10.00-10.20

Grundkrav 1 (Överenskommelse om samverkan)
Genomgång av grundkrav 1 och vad som krävs för att klara detta och om möjligheter till
stöd och förhandsbedömning.

10.20-10.40

Grundkrav 2 (Webbaserad information)
Genomgång av grundkrav 2 och bedömningskriterierna som gäller för detta, presentation
av SKLs exempel på hur informationen kan presenteras på webben samt möjlighet till
förhandsbedömning.

10.40-11.30

Prestationsmål för kommuner och landsting
Genomgång av prestationsmålen och bedömningskriterierna samt det stöd som SKL kan
erbjuda för att uppnå målen.

11.30-12.00

Viktiga datum 2013 och frågestund

12.00-13.00

Lunch för de som deltar på plats
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