UTKAST
Skaraborgs arbete utifrån regional handlingsplan psykisk
hälsa 2018 - 2020
Ingress
Inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg och Överenskommelse för psykisk hälsa mellan Staten och
Sveriges kommuner och landsting (SKL) pågår arbete på länsnivå inom Västra Götalandsregionen
(VGR), hos Skaraborgs 15 kommuner samt i Vårdsamverkan Skaraborg. I överenskommelsen ingår att
staten delar ut medel till regioner/landsting och till kommuner. Överenskommelsen bygger på tillit
och kräver ingen handlingsplan vid rekvirering av medel. Däremot ska användningen rapporteras
årligen i oktober.
Medel för 2019 finns avsatta i den budget som fastslogs av riksdagen i december 2018. Det finns
dock inget beslut ännu (mars 2019) och faktisk tilldelning till regioner och kommuner.

Pågående arbeten

Huvudman

Dokument/länkar
Länk till överenskommelsen

Nationellt

Länk till SKL:s hemsida för
psykisk hälsa

Länsnivå
Handlingsplan psykisk hälsa 20182020
Ett villkor i överenskommelsen är att
det på region/länsnivå görs en analys
av behoven och en handlingsplan. I
Västra Götaland finns ”Handlingsplan
Psykisk Hälsa 2018-2020”.
Av de medel som tilldelas
kommunerna i Västra Götaland och
VGR, hämtas medel till
länssamordning. De pengarna används
till två länssamordnare som på deltid
ger stöd till kommuner och region i
arbetet.
Pengar används också till
länsövergripande aktiviteter och till
delregional samverkan i
vårdsamverkansstrukturen.

Västra Götaland
(länsnivå)

Länk till Vårdsamverkan länet
Länk Handlingsplan Psykisk
Hälsa 2018-2020

VGR Skaraborg
De medel som tilldelas
landsting/regioner ska användas till
tidiga insatser för barn/unga,
ungdomsmottagningar….

Västra
Götalandsregionen
Skaraborg

Ev. länk

Kommunerna
Skaraborg

Rapport
Konaktpersoner

Vårdsamverkan
Skaraborg

Länk till IAPS

Social
hållbarhet/folkhälsa

https://www.skaraborg.se/Varverksamhet1/socialhallbarhetfolkhalsa/

Mer information kommer inom kort

15 kommuner Skaraborg
De medel som rekvireras av
kommunerna i Skaraborg används
enligt respektive kommuns behov och
val av aktiviteter.
I varje kommun finns en kontaktperson
som är kanal mellan Sveriges
kommuner och landsting (SKL),
länssamordnare och kommun och som
ansvarar för kommunikation in i sin
kommun.

Vårdsamverkan Skaraborg
Vårdsamverkan Skaraborg beslutade
att använda medlen för gemensam
användning till att lägga en grund för
den samverkan som sker runt och med
en
individ/person/brukare/klient/patient.
Projektet har namnet IAPS, se länk.

Angränsande projekt

Länkar
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykisk hälsa
https://skl.se/download/18.b0a557c16076a65ab5b1bc/1513851347212/21-2017-WEBBPsykisk%20halsa.pdf
SKL:s hemsida för Uppdrag psykisk hälsa
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
Vårdsamverkan i Västra Götaland: Handlingsplan psykisk hälsa
http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/psykisk-halsa/handlingsplan-psykisk-halsa/

