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Ordföranderådets ställningstagande om att rekvirera 
medel från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
för länsgemensamma satsningar under 2022 inom 
ramen för SKR:s överenskommelse om psykisk hälsa 
- förslag 
 

 

Förslag till ställningstagande i Ordföranderådet 

1. Stimulansmedlen rekvireras gemensamt och hanteras av Region 

Värmland. Fördelningen av stimulansmedel förutsätter att aktiviteter 

och arbete kopplas till reviderad ”plan för god psykisk hälsa i 

Värmland”. Det innebär att medel behöver fördelas till verksamheter 

såväl inom länets kommuner som Region Värmland. Förslaget 

innebär en djupgående samverkan mellan länets kommuner och 

regionen. 

 

2. Efter ställningstagande kommer formellt beslut i ärendet att fattas av 

Region Värmland, enligt Samverkansavtal Värmland 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en 

överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2021–2022. 

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en 

fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR 

bidragit med utvecklingsstöd till kommuner, regioner och länsgemensamma 

insatser. 

 

Enligt vedertagen ordning kommer, efter gjort ställningstagande, aktuell 

huvudman att fatta formellt beslut i sin organisation.  

 

Ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en 

tilläggsöverenskommelse som kompletterar grundöverenskommelsen om 

insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 som 

beslutades av parterna i december 2020. Syftet med 

tilläggsöverenskommelsen är att klargöra den ekonomiska omfattningen av 

överenskommelsen för 2022 samt de ekonomiska villkoren, åtagandena 

mellan parterna och villkoren för kommuner och regioner respektive SKR 

avseende återrapporteringen av 2022 års bidrag. Parterna är överens om att 

inriktningen på överenskommelsen för perioden 2022 i övrigt kvarstår 

oförändrad. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är 
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en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där 

SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner, regioner och 

länsgemensamma insatser. 

Överenskommelsen syftar till att: 

• stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala 

handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års 

överenskommelser 

• bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta 

utifrån bästa tillgängliga kunskap 

• initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva 

målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och 

öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har 

drabbats. 

Aktuellt ärende rör de medel som vänder sig till länen och fördelningen av 

stimulansmedel sker enligt följande: 

• 200 miljoner till insatser för personer med samsjuklighet.  

• 24 miljoner för att stärka brukarmedverkan. 

• 200 miljoner för att stärka det suicidpreventiva arbetet. 

• 150 miljoner till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 

psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Totalt innebär det för Värmlands del 17 822 646 kronor som fördelas enligt 

följande: 

• 7 575 965 kr till insatser för personer med samsjuklighet 

• 1 000 000 kr till brukarmedverkan 

• 5 423 083 till suicidpreventivt arbete 

• 3 823 598 till ungdomsmottagningarnas arbete med att främja 

psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland unga och barn 

I och med regionbildningen krävs en ny särskild beslutshantering av medlen 

och den användes första gången 2019. Den bygger på ”Samverkansavtal – 

Värmland” som slutits mellan regionen och länets kommuner. Av avtalet 

framgår att Värmlandsrådet (numera är det Ordföranderådet) gör 

ställningstaganden och att det därefter är respektive huvudman som fattar 

beslut eller den huvudman som Värmlandsrådet pekar på i sitt 

ställningstagande. 

I detta fall betyder det att ärendet, efter Ordföranderådet ställningstagande, 

formellt kommer att hanteras av regionstyrelsen. 

 

För Värmlandsrådet och Ordföranderådet 

 

 

Ingrid Strengsdal 


