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Information om stöd till framtagande av  

Delregionala genomförandeplaner och 

aktiviteter  

Vårdsamverkan har erhållit medel för genomförande av länsgemensam 

handlingsplan psykisk hälsa sedan 2017. Handlingsplanen utgår från fem 

fokusområden som regeringen identifierat. Den är indelad i målgrupperna vuxna 

respektive barn och unga.  

Den gemensamma länsnivån har med handlingsplanen gett en riktning om 

vilken väg vi måste gå tillsammans. Utmaningarna är dock olika på delregional 

nivå och lösningarna kan se olika ut.  

Till stöd för delregionala genomförandeplaner och aktiviteter ges 

Vårdsamverkan möjlighet att rekvirera medel. Det handlar om 180 öre per 

invånare (2018-12-31) för 2019-2020 (se nedan) - detta under förutsättning att 

regeringen sluter överenskommelse med samma intentioner som tidigare år.  

Medel har tidigare samlats in av VästKom för alla kommuner utom de i 

Göteborgsområdet1 som har valt att hantera det själva. Alingsås och Lerum har 

bildat ett eget vårdsamverkansområde under 2017. Här fördelas regionens 

medel till Södra Älvsborg eftersom Södra Älvsborgs Lasarett (SÄS) ansvarar för 

den psykiatriska vården. Med anledning av att regionen och kommunerna sedan 

2019 får medel gemensamt för samverkan används dessa medel för arbetet med 

genomförande i delregional vårdsamverkan.  

Anvisningar för medel:  
- Medel ska användas för genomförande av handlingsplanens mål samt 

nödvändiga insatser för att bidra till genomförande av andra 

länsgemensamma aktiviteter kopplat till handlingsplanen 

- Medel rekvireras från VästKom enligt dessa anvisningar  

- Medel får användas till tjänst eller aktiviteter beslutade i vårdsamverkan  

- Redovisning av genomförandeplan och aktiviteter samt övergripande 

ekonomi ska göras till VästKom senast februari varje år.  

 

  

 
1 Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö  
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Fördelning av medel:  
2020   

 
Skaraborg Södra 

Älvsborg 

Gbg-

samverkan 

SIMBA Fyrbodal Alingsås/ 

Lerum 

Kommun 160 400 133 500 437 500 71 100 172 300 50 000 

VGR x 2 320 700 366 900 875 000 142 100 344 600  

Totalt 481 100 500 400 1 312 500 213 200 516 900 50 000 

 

Medlen är rekvirerade av VästKom från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

inom ramen Överenskommelse om psykisk hälsa 2020, enligt överenskommelse 

med Västra Götalandsregionen, för länsgemensamt arbete och betalar därför ut 

medlen.  

 

Rekvirering av medel:  
Länk till formulär för avrop av medel  

 

Redovisning:  

Länk för redovisning skickas vid senare tillfälle. Redovisningen ska ske 

senast 1 mars respektive år.  

 

 

Ev. frågor besvaras av  

charlotta.wilhelmsson@vastkom.se  

ulrika.soderlund@vgregion.se  
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