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2014-03-28

NP-center
Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller problematik enligt:
- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Skollagen
- Grundskole- och gymnasieförordningen

Här skriver du diarienummer

Ledningsgruppen för NP-center antog dokumentet 2014-03-28.
Dokumentet kompletterar ansökan till sociala investeringsfonden som heter
”Borta bra men hemma bäst!!!! Resurs-, kompetens- och utvecklingscenter för
ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning/problematik i åldern 13-21/23 år.

Det här dokumentet förtydligar ytterligare den försöksverksamhet som bedrivs
mellan vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och gymnasienämnden. Försöksverksamheten kallas NP-center och pågår under
perioden 2013-09-01 - 2016-08-31.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, SOCIALNÄMNDEN, BARN- OCH
UNGDOMSNÄMNDEN OCH GYMNASIENÄMNDEN
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Uppdragsnamn
NP-center, en försöksverksamhet i samverkan inom Norrköpings kommun
Beställare
Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
gymnasienämnden via respektive kontors direktör
Bakgrund till uppdraget
Under det senaste decenniet har många placeringar gjorts av barn och ungdomar
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik av vård- och
omsorgskontoret och socialkontoret. Dessa ungdomar har även svårigheter i
skolan. Utifrån detta gavs uppdrag till nämndernas tjänstemän att ta reda på vad
som behöver göras för att ungdomarna istället skulle kunna beredas stödinsatser,
omsorg och skola på hemmaplan.
Ett gemensamt förslag presenterades 2008 som innehöll en resursskola med
helhetsstöd, behandling och aktiviteter till ungdomar med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller problematik i åldrarna 13-21 år och deras familjer.
Tanken var att den nya verksamheten skulle ta vara på de erfarenheter som gjorts i
de olika nämndernas verksamheter och bygga vidare på dem.
De ekonomiska förutsättningarna förändrades för nämnderna och förslaget kunde
inte genomföras. Arbetet återupptogs och en gemensam ansökan gjordes av vårdoch omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
gymnasienämnden till Norrköpings kommuns sociala investeringsfond med
dokumentet ”Borta bra men hemma bäst!!!”! som bifölls 2012.
Syfte – effektmål
Det övergripande syftet med försöksverksamheten är att nämndernas insatser är så
samordnade att gränserna dem emellan suddas ut. Försöksverksamheten ger barn
och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik samt
deras familjer ett så kvalitativt stöd så att
o Antalet nyplacerade ungdomar ska efter tre år efter verksamhetens start ha
minskat i jämförelse med antalet placerade i samma målgrupp då
verksamheten startade,
o Föräldrar till ungdomar i verksamheten anser att de fått ett adekvat stöd på
”hemmaplan”,
o ungdomarna har förbättrat sina skolresultat,
o ungdomarna ska efter avslutad utbildning få arbete eller annan meningsfull
sysselsättning.
Mål
Målsättningen med NP-center är att genom samordning av stödinsatser från de
olika nämnderna under en begränsad tidsperiod
o utveckla stöd till familjer så att deras vardagsliv fungerar,
o utveckla skolans verksamhet så att den fungerar för barn och ungdomar
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,
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o utveckla redskap till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning så att de så småningom kan klara sitt vuxenliv så
självständigt som möjligt,
o utveckla arbetsmetodik för nämndernas verksamheter.
Beskrivning av uppdraget
NP-center är en försöksverksamhet i samverkan mellan vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt
gymnasienämnden. Varje nämnd ansvarar för att ta med sina erfarenheter från
målgruppens behov in i försöksverksamheten. Utifrån detta ska en gemensam
verksamhet utvecklas.
NP-center ska kännetecknas av nytänkande och okonventionella lösningar.
Verksamheten har ett ansvar för utveckling av evidensbaserade arbetsformer och
metoder samt uppföljning och omprövning av dess effekter. Verksamheten ska
följa aktuell utveckling och forskning som sker inom socialtjänst, skola,
behandling med mera. Den ska även samverka med andra, såsom framförallt
landstinget.
NP-center omfattar:
o korttidsboende,
o fritidsaktiviteter,
o stöd i ordinarie skola eller flexibel skolundervisning,
o familjestöd och eller behandling,
o metod- och kompetensutveckling.
Antal platser
Enligt ansökan till sociala investeringsfonden planerades verksamheten för att
kunna ge stöd till 35-40 ungdomar. Hur många verksamheten kan ta emot beror
dock på hur omfattande stöd personerna och deras familjer behöver.
Målgrupp
Ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller
problematik i åldern 13-23 år
o som har svårigheter att klara sin skolgång,
o i kombination med social problematik, riskbruk eller annat riskbeteende,
o där familjen har behov av stöd och avlastning.
I målgruppen ingår inte personer med aktivt missbruk, kriminalitet,
utvecklingsstörning eller personer som får vård enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Beslut kan
omprövas om förhållanden ändras.
Antagning
Utredning inleds i den nämnds verksamhet som identifierat behovet. Ungdomen
ska vara aktuell hos minst två nämnders verksamheter. Utredningen görs av en
LSS-handläggare och eller en socialsekreterare. Den kompletteras med en
kartläggning och beskrivning av ungdomens skolsituation som görs av skolans
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elevhälsoteam samt aktuellt åtgärdsprogram. När utredningen är klar lämnas den
till antagningsgruppen.
Antagningsgruppens representanter är de som den egna förvaltningen kan vända
sig till med frågor. Antagningsgruppen består av:
o enhetschef för NP-center,
o koordinator inom vård och omsorg,
o enhetschef för socialkontorets utförarenhet barn och unga,
o stödsamordnare barn och ungdom,
o specialpedagog från gymnasieskolans mottagningsgrupp,
o NP-centers psykolog.
När det finns fler personer som behöver NP-centers stöd än det finns platser för
ska de med störst behov prioriteras först, varav de yngsta personerna bör
prioriteras.
Utifrån utredningar och underlag om den enskildes situation kopplat till NPcenters uppdrag beslutar antagningsgruppen om verksamheten ska erbjudas
ungdomen. Antagningsgruppen ska sedan se till att alla berörda får den
information som behövs för att kunna påbörja stödet.
NP-centers innehåll
Korttidsboende
Korttidsboendet på Hjalmar Lundgrens gata är en verksamhet enligt LSS som tar
emot personer som fått beslut enligt SoL eller LSS. I och med det har de ett utökat
uppdrag i jämförelse med andra korttidsboenden som finns inom vård och
omsorgskontoret. Det här korttidsboendet ska ge:
o miljöombyte,
o planerad och akut avlastning,
o föräldraträffar,
o fritidsaktiviteter,
o träningsboende,
o stödja övergången till vuxenlivet.
Familjen betalar enligt ”Tillämpningsanvisning för taxesystem, SoL-insatser och
hemsjukvård” för mat och stöd som ges på Hjalmar Lundgrens gata.
Vård- omsorgsnämndens verksamhet enligt LSS vid Frans Blomsgata riktar sig
till ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldern
13-23 år där familjen har behov av stöd och avlastning. Denna verksamhet har
drivits sedan 2007 och ska stödja Hjalmar Lundgrens gata med
erfarenhetskunskap kring arbetssätt och metodik.
Stöd i skolan
Ungdomarna ska genom NP-center få ytterligare stöd i sin skolgång. Därför ingår
specialpedagogisk kompetens i verksamheten. De ska kunna handleda och stödja
ungdomens ordinarie lärare och stödja ungdomens skolsituation överhuvudtaget.
Det kan handla om att anpassa för ungdomen, hitta en arbetsgång och miljö som
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fungerar med mera. Tidigare erfarenheter och arbetsmetoder kan vara en
utgångspunkt i detta projekt för skolan.
Eftersom pedagogerna inte har enhetschefen för NP-center som sin närmsta chef
är närheten till NP-center extra viktig. Rutiner upprättas så att de ingår som en del
i verksamheten NP-center.
Familjestöd eller behandling
Inom NP-center erbjuds vid behov ungdomens familj stöd och behandling i
hemmet. Familjestödet utgår från ett psykosocialt arbetssätt och erbjuder
exempelvis praktiska-pedagogiska insatser, vilket innebär att tillsammans med
familjen hitta rutiner och strategier så att familjen kan få en fungerande
livssituation och vardag.
En psykolog ingår i försöksverksamheten. Psykologen har uppdrag att stödja
ungdomen och dennes familj utifrån deras behov och vara konsultativt stöd i
skolan.
En arbetslivskonsulent anställs för att aktivt söka efter arbetsplatser som kan ta
emot en ungdom. Målet är att få och behålla ett arbete och därmed en egen
försörjning.
Metod- och kompetensutveckling
NP-center ska samla och bygga upp en kunskap om målgruppen, systematiskt
pröva och värdera utfall och erfarenheter av insatser samt sprida den erhållna
kunskapen vidare till kommunens alla verksamheter som möter barn och
ungdomar.
Arbetssätt
De olika verksamheterna bildar tillsammans ett stöd och man ska se sig som en
verksamhet, där ungdomens och familjens behov är den gemensamma
utgångspunkten.
Varje part i NP-center dokumenterar enligt gällande regler och lagstiftning. För
varje ungdom ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas där det framgår
vem som ansvarar för vad. Planen ska följas upp regelbundet av berörda.
En viktig utgångspunkt för NP-center är evidensbaserad praktik. Den som
behöver insatser ska erbjudas stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap.
Förvaltning av resultat
Verksamheten ska följas kontinuerligt så att lärdomar tas tillvara på individgrupp- och organisationsnivå. Detta utgör underlag för fortsatt arbete av hur
ungdomarnas behov ska tillgodoses efter projekttidens slut inom varje förvaltning.
Under projektiden görs månadsrapporter som följer utvecklingen av projektet.
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Uppdragsorganisation
Beställare av uppdraget är vård- och omsorgsdirektören, socialdirektören och
utbildningsdirektören i Norrköpings kommun.
Försöksverksamheten leds av en projektledare anställd på deltid från och med
2013-04-01 och till och med den 2016-08-31. Projektledaren är även enhetschef
för NP-centers personal, förutom skolans pedagoger.
Försöksverksamheten har en ledningsgrupp som består av representanter från de
olika förvaltningarna. Ledningsgruppens uppdrag finns beskrivet i ett separat
dokument.
En antagningsgrupp med representanter från varje kontor har möte en gång i
månaden. De har till uppgift att gemensamt utse personer utifrån beskriven
målgrupp som ska få stöd av NP-center.
Tidsplan
Försöksverksamheten pågår i tre år med start 2013-09-01 - 2016-08-31.
Uppföljning och utvärdering
En förstudie kring NP-center är gjord av Axel Ågren, Linköpings universitet. Den
visar att det finns höga ambitioner och förväntningar på förbättrade livsvillkor för
ungdomar och unga vuxna och stöd till föräldrar. Stor betydelse läggs vid
helhetssyn, att hitta nya arbetsformer och metoder, tänka i nya banor samt vikten
av att samverka.
En särskild utvärderingsplan kommer att upprättas för de olika moment som ingår
i projektet.

Kontaktperson
Evalotte Månsson
Vård och omsorgskontoret, programansvarig funktionshinder
evalotte.mansson@norrkoping.se
Telefon: 011-15 20 42

