2020-04-30
Till Styrgrupp Vårdsamverkan

Förslag aktiviteter delregional vårdsamverkan,
Handlingsplan Psykisk hälsa för medel 2019
.

Förslag till beslut
Vårdsamverkans styrgrupp föreslås besluta att
rekvirerade medel 2019 och 2020 för användning till aktiviteter i
delregional vårdsamverkan används enligt detta dokument och
beskrivningar i bilagor 1 – 5.
1. Delregionala genomförandeplaner och aktiviteter
(Samverkanskompetens)
2. SIP, delregional vårdsamverkan
3. Samsjuklighet
4. Barns och ungas psykiska hälsa
5. Suicidprevention, delregional vårdsamverkan
Två tilläggsuppdrag (Barn och unga, 296tkr och Samsjuklighet, 131tkr)
beslutas i Styrgrupp Psykisk hälsa 200506 och har tagits med i förslagen för
dessa uppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och staten har sedan 2017 träffat
överenskommelser om insatser inom området psykisk hälsa. Överenskommelserna
ersatte PRIO-satsningen som pågick 2012 - 2016. Statsbidraget syftar till att regioner
och kommuner var för sig och tillsammans ska fortsätta det långsiktiga arbete som
stimulerats av staten där SKR bidragit med utvecklingsstöd.
I Västra Götaland sammanhålls det gemensamma arbetet av Styrgrupp psykisk hälsa
där representanter för kommuner, primärvård och specialistvård ingår. Styrgruppens
arbete leds av två samordnare. Den partsgemensamma Handlingsplan Psykisk Hälsa
2018 - 2020 (ett krav för att behålla erhållna medel) ligger fast och de insatser som
genomförs ska ligga i linje med de mål som finns i planen. Planen förväntas förlängas
med två år ytterligare.
Handlingsplanen utgår från fem fokusområden som regeringen identifierat. Den är
indelad i målgrupperna vuxna respektive barn och unga.
1. Förebyggande och främjande arbete
2. Tillgängliga tidiga insatser

3. Enskildas delaktighet och rättigheter
4. Utsatta grupper
5. Ledning och styrning
De statsbidrag som fördelades för 2019 beslutades sent under året och planeringen
har därför skett senare än vanligt. Statsbidragen för 2020 är beslutade och
inriktningsbeslut om användning i Västra Götaland kommer senare. Undantaget är
medel för Suicidprevention som är klara.
I bilagor till detta dokument presenteras förslag till användning i delregional
vårdsamverkan Skaraborg kopplat till de uppdrag och medel som riktas till
delregional vårdsamverkan.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kostnader
De insatser som planeras i Skaraborg finansieras helt av medel som rekvirerats från
Västkom och arbetet styrs av uppdragshandlingar kopplade till medel.
Alla planer har koppling till varandra och samarbete, flexibilitet och kommunikation
är avgörande. Tre personer föreslås anställas (Uppdrag barn/unga, Uppdrag
Suicidprevention och inom det uppdrag om suicidpreventions som riktats direkt till
kommunerna. Personer kommer också att anställas på länsnivå och inom VGR.
En organisation för ledning/styrning föreslås enligt nedan. Eftersom genomförande i
stora delar bör koordineras, ska löpande avstämningar ske i Processtödsgrupp.

Genomförande av beslut
Genomförande sker enligt förslag som beskrivs i bilagorna.
Tabell nedan:
Huvuddokument

Beskriver helhet
2019

Bilagor 1-5

”Samv.komp”
481 100kr

SIP
392 371kr

Samsjukl.
470 845kr
130 996kr

BarnUnga
313 897kr
295 629kr

2020
Suicidprev
1 555 944kr

För 2020 förväntas ytterligare medel.

Beredning
Processtöden har arbetat fram förslagen.
Information och dialog har skett i samtliga samverkansgrupper och i
socialchefsgruppen.

Kommunikation
Vårdsamverkans styrgrupps beslut kommuniceras till respektive samverkansgrupp,
lokala samverkansgrupper och kommunala nätverk för vidare spridning samt till
Politisk Samverkan Skaraborg, PSS, för kännedom.
Planer och information om arbetet ska publiceras på Vårdsamverkans hemsida.
Bilagor
1. Delregionala genomförandeplaner och aktiviteter
(Samverkanskompetens)
2. SIP, delregional vårdsamverkan
3. Samsjuklighet
4. Barns och ungas psykiska hälsa
5. Suicidprevention, delregional vårdsamverkan

Ansvariga för ärendet
Angelica Engman, Närhälsan och Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund

