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Till kommunalförbunden för vidarebefordran till socialchefer i Västra Götalands kommuner  

 

Länsgemensamt arbete med psykisk hälsa 2016–2020 
2016 bytte överenskommelsen mellan regeringen och SKR avseende psykisk hälsa inriktning. Från 
prestationsersättningar riktade till varje huvudman (kommun och region) för sig till krav på länsgemensamt 
arbete i form av analys och handlingsplan.  
 
Sedan 2016 har kommunerna i Västra Götaland anförtrott åt VästKom att samordna det arbetet och även 
finansierat det. Som ansvarig för uppdraget har jag besökt socialchefsnätverken vid några tillfällen men haft 
en kontinuerlig kontakt med de som ni utsett som kontaktpersoner för respektive kommun för arbetet. Era 
kontaktpersoner har haft i uppdrag att samordna arbetet hos er och rapportera till SKR årligen. I 
återrapporteringen till SKR har VästKom tillhandahållit underlag för att underlätta arbetet och även bevakat 
att samtliga kommuner rapporterar i tid.  
 
För det länsgemensamma arbetet finns en styrgrupp med representanter från kommun, primärvård och 
slutenvård utsedda via delregional vårdsamverkan. Brukarorganisationerna (NSHiG) och avdelningen för 
socialhållbarhet är adjungerade till samtliga möten.  
Under 2016 och 2017 pågick ett intensivt arbete med många involverade med att identifiera ”skaven” mellan 
huvudmännen för att formulera mål och indikatorer till handlingsplanen. Styrgruppen var operativt delaktiga 
och hade i uppdrag att återkoppla till den delregionala vårdsamverkan med stöd av processledarna på 
länsnivå.  
 
Den 2 oktober 2017 ställde sig styrgruppen bakom förslag till handlingsplan och därefter gick den vidare för 
beslut hos Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådet (SRO) för att sedan beslutas i 
varje kommun och i regionfullmäktige.  
 
Den delregionala vårdsamverkan förväntades nu ta fram egna planer för att omsätta planen till praktisk 
handling. Detta har arbete har genomförts utifrån varje styrgrupps strategier och upplägg. Arbetet har följts 
upp och finns att läsa mer om på vårdsamverkans länsgemensamma hemsida. I uppföljningen som gjordes 
2019 uppger delregional vårdsamverkan att arbetet löper på bra, att målen är relevanta och att det de 
regionala processledarna erbjuder ett bra stöd. Det är lite svårare att göra direkta kopplingar mellan 
indikatorerna och de insatser som sker men de följs upp årligen. De presenteras utifrån delregional och lokal 
nivå i den mån det är möjligt. Dessa finns att ta del av på hemsidan: Uppföljning 2019 
 
Även om handlingsplanen skulle genomföras delregionalt och lokalt omfattade den några aktiviteter för 
länsgemensamt arbete som t ex handlingsplan för suicidprevention och framtagande av regionalt 
inriktningsdokument för integrerade verksamheter. Vissa av dess aktiviteter är genomförda, andra återstår 
eller har omhändertagits på annat sätt. 2017 destinerades särskilda medel för att utveckla brukarmedverkan. 
För dessa medel har vårdsamverkansarenorna och brukarorganisationerna anställt en koordinator vardera för 
att uppmärksamma, stödja och utveckla det systematiska brukarinflytandet. Arbetet fortsätter även 2020.  
 
Överenskommelsen 2019 omfattade nya medel för samverkan i länet (20,8 miljoner). Användningen av dessa 
medel bereddes och beslutades i styrgrupp psykisk hälsa och fastställdes där efter i VVG. Aktiviteterna utgår 
ifrån målen i den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa och överenskommelsen om personer med 
psykisk sjukdom och missbruk/beroende.  
  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5fe4a3bd-c23d-4c83-b9dc-85d6e0cdac7e/F%c3%b6rdjupad%20analys%20-%20V%c3%a5rdsamverkansomr%c3%a5denas%20organisering%20och%20genomf%c3%b6rande%20av%20Handlingsplanen%20.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/94ca9dc8-889e-4afe-b3cb-1eb818098e1f/Indikatoruppfo%cc%88ljning%202019.pdf?a=false&guest=true


 

Överenskommelsen 2020 omfattar också medel för samverkan i länet (20,8 miljoner) och förslaget är att de 
används för fortsatt arbete enligt den plan som fastställdes 2019. Ök 2020 omfattade också helt nya medel för 
suicidprevention. Styrgrupp psykisk hälsa har beslutat att fördela dessa medel på följande sätt: 10 mkr till 
Västra Götalandsregionen, 10 mkr till kommunsidan (dessa betalas ut till respektive kommunalförbund) och 
10 mkr till vårdsamverkan. Fördelning av medel till vårdsamverkan och kommunsidan fördelas baserat på 
invånarantal. Kommunalförbunden får i dialog med sina kommuner besluta om insatser/aktiviteter för dessa 
medel. Det är också viktigt att föra dialog inom respektive kommunalförbund om vad man önskar prioritera 
för insatser gemensamt med Västra Götalandsregionen inom ramen för vårdsamverkan.  
 
VästKom har rekryterat en ny medarbetare, Madeleine Nilsson, för området psykisk hälsa. Förutom arbetet 
med handlingsplan psykisk hälsa omfattar uppdraget att hantera de medel som tilldelas länet samt 
uppföljning och revidering av överenskommelsen för samarbete för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar kopplat till 
uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
Förslag finns om att förlänga handlingsplan psykisk hälsa med två år. Bedömningen är att målen fortfarande 
är relevanta och att det är viktigt att hålla i arbetet.  
 
Vi vill också meddela att VästKom inte kommer att fakturera kommunerna för uppdrag och gemensamt 
arbetet 2020 utan använda en del av de länsgemensamma medlen i ök 2020 för att finansiera detta.  
 
 
Om ni önskar mer information kommer vi gärna ut och träffar er i nätverken inom respektive 
kommunalförbund. Ni är också välkomna att höra av er direkt om ni har frågor:  
 
e-post:  Charlotta.wilhelmsson@vastkom.se  
Tfn: 070-342 81 77 
 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Charlotta Wilhelmsson     Anneli Assmundson Bjerde  
Strateg välfärdsutveckling, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom  
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