
 

 

 

 

 

Rekvireringsunderlag kommunalförbund -  

Medel för Suicidpreventivt arbete 2021 

 
 
I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2021 riktas medel till suicidpreventivt 
arbete. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna, rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen 
har beretts av styrgrupp psykisk hälsa med utgångspunkt i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2018–2022, Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 samt Överenskommelsen kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel. VVG 
ställde sig 2021-04-14, och SRO 2021-04-23, bakom förslaget om fortsatt hantering i styrgrupp för 
handlingsplan psykisk hälsa. 
 
I Handlingsplan för psykisk hälsa finns ett uttalat mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Med 
utgångspunkt i denna vision, målet att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025 och den 
handlingsplan för suicidprevention som nu finns i Västra Götaland, fördelas medel för aktiviteter inom 
området. 
 
Syftet är att utveckla och stärka det suicidpreventiva arbetet regionalt, delregionalt och lokalt. 
 
Genomförandet av aktiviteterna förväntas ske genom lokala handlingsplaner mellan huvudmännen i varje 
kommun (lokal nivå). Arbete behöver göras såväl inom varje huvudman för sig och i samverkan. Även 
civilsamhället är en viktig part och resurs i arbetet.  
 
Resultaten följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa mål 1:1 samt 5:1 -Nollvision 
om suicid i Västra Götaland, samt de mål och indikatorer som uppges i Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.   
 
Totalt avsatta medel: 10 000 000 kr till kommunalförbunden. 
 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  Skaraborgs 
kommunalförbund 

Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

Fyrbodals 
kommunalförbund 

5 555 019 kr 
 

1 549 999 kr 1 306 305 kr 1 578 499 kr 

 

Återrapportering av medel 
Medlen ska återrapporteras till processledarna för Länsgemensam handlingsplan enligt direktiven för 
återrapportering från SKR och Socialstyrelsen.  
Slutredovisning av statsbidraget skall ske senast den 31/1 2022, varför processledarna behöver ha 
kommunalförbundens redovisningar senast den 15/1 2022. 
 
Redovisningarna ska innehålla hur medlen har förbrukats, vilka aktiviteter som genomförts samt vilka 
effekter som kan påvisas till följd av genomförda aktiviteter. I redovisningen ska även  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna bidragit till det  
jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa. 
Mer detaljerade instruktioner kring återrapportering tillhandahålls av processledarna inför 
redovisningsdatumet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekvirering av medel 
Länk till formulär för avrop av medel 
 
 
 
 
 

Göteborg 2021-05-05 

Charlotta Wilhelmsson  Lise-Lotte Risö Bergerlind 

VästKom Västra Götalandsregionen 
 

https://www.vastkom.se/4.c5369f51784ad9fafa4a5e0.html

