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Påminnelse augusti 

Sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och 
regioner, länsgemensamma 
stimulansmedel 
Här följer information om hur er kommun kan ta del av statliga 
stimulansmedel genom att fakturera Storsthlm enligt detta dokument. I 
mars 2020 gick informationen ut till alla kommuner i länet. Detta är första 
påminnelsen. Senast den 1 december 2020 måste de kommuner som 
önskar ta del av medlen ha fakturerat Storsthlm.  
 

Bakgrund 
Den 31 januari 2020 antog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överenskommelsen 
Insatser inom området psykisk hälsa 2020 som ligger till grund för nya 
stimulansmedel. I överenskommelsen finns, förutom medel till kommuner och 
regioner, länsgemensamma medel. Utgångspunkt är att kommuner och Region 
Stockholm ska få lika stor andel av de gemensamma medlen.  

Överenskommelsen i sin helhet bifogas, se också information på SKR:s hemsida.  

De länsgemensamma stimulansmedlen fördelas enligt nedan fyra olika poster. Denna 
skrivelse avser posten sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både 
kommuner och regioner. 

1. Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner 
och regioner: 26 800 tkr 

2. Brukarmedverkan: 2 000 tkr                                
3. Suicidprevention: 46 000 tkr      
4. Ungdomsmottagningar: 35 000 tkr 

Förslag för hur medlen bäst kan användas har arbetats fram av Storsthlm och Region 
Stockholm. Beslut om övergripande inriktning av de länsgemensamma medlen har 
fattats av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg. 

mailto:info@storsthlm.se
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html
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Fördelning av posten Sammanhållen vård för personer 
som behöver insatser från både kommuner och 
regioner 
Av de 26 800 tkr till sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både 
kommuner och regioner fördelas 13 400 tkr till Region Stockholm och 13 400 tkr till 
kommunerna enligt fördelning i nedan tabell.  

 

Fördelning av stimulansmedel till kommunerna 
6 429 930 kr fördelas till kommunerna med syfte att gemensamt med Region 
Stockholm lokalt eller delregionalt stärka samverkan för personer som har behov av 
insatser från flera huvudmän. Det finns kvarvarande medel från 2019 års 
stimulansmedel för sammanhållen vård om totalt 4 141 043 kr. Därmed finns totalt 
10 570 973 kr som fördelas ut till kommunerna.  

Kommunernas medel fördelas enligt befolkningsmängd. Se bilaga för fördelning av 
medel till respektive kommun. 

Hur stimulansmedlen får användas 
Medlen ska användas i överenstämmelse med överenskommelsens syfte (se bilaga 1). 
Syftet med stimulansmedel inom detta område är att skapa en mer sammanhållen vård 
för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner. Personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos är en särskilt 
prioriterad grupp. Det finns även andra målgrupper som har behov av insatser från 
flera verksamheter. Det kan till exempel röra sig om barn och unga med 
neuropsykiatriska diagnoser. Stimulansmedlen är en fortsatt satsning på att skapa 
förutsättningar för en mer sammanhållen vård och omsorg och till exempel främja 
användningen av samordnad individuell plan (SIP) och utvecklingen av 
överenskommelserna om samverkan kring personer med missbruk och beroende. 

Förslag på användningsområden 
Dessa medel kan med fördel förslagsvis användas till: 

1. Att stödja användningen av samverkansöverenskommelser och samordnad 
individuell plan (SIP) i enlighet med 2019 utlysning av pilotverksamhet. 2019 
års utlysning hade inriktning förebyggande för barn och unga som har behov av 
insatser från flera huvudmän eller barn och unga placerade enligt LVU. 

2. Implementering av regionens nya IT-system för utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård och till arbete med SIP i utskrivningsprocessen.  
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Region Stockholm driver ett projekt för att upphandla och implementera ett nytt IT-
stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Idag används WebCare, det 
befintliga IT-stödet, för somatisk vård, men det nya systemet kommer även omfatta 
utskrivning från slutenvårdspsykiatrin, inklusive området missbruk och beroende. 
Införandet av ett nytt IT-stöd, i kombination med den nya överenskommelsen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kan innebära ökade 
kostnader i kommunerna.   

Den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård innehåller krav på erbjudande om Samordnad individuell plan (SIP). Detta 
krav kan innebära ökade kostnader för kommunen i form av utveckling av stödmaterial, 
utbildning av personal etc. Nedan är exempel på arbetsinsatser som kan innebära 
kostnader i form av arbetstid och som dessa medel kan användas till: 

• Information till, och utbildning av personal, kring överenskommelsen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
• Verksamhetsutveckling av utskrivningsprocessen och SIP i syfte att säkra att 
målen i överenskommelsen uppnås. 
• Etablering av ny/utvecklad systemförvaltning, utifrån att det nya IT-stödet vilket 
inkluderar nya användare inom socialpsykiatri, beroende och missbruk. 
•Förbereda/påbörja utbildning av användare i det nya IT-stödet.  
• Följa upp och analysera arbetet med utskrivningsprocessen och identifiera 
utvecklingsområden på lokal eller regional nivå.  

Observera 
Det finns en ny skrivning i överenskommelsen i år som innebär att medlen måste 
användas 2020. ”Medel som SKR, regionerna eller kommunerna inte har utnyttjat 
ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021” (s. 17). I tidigare års 
överenskommelser har den skrivningen varit mer svävande.  

Detta innebär att om ni inte fakturerar Storsthlm senast 1 december kommer er 
kommuns tilldelade medel enligt detta PM att återbetalas till Kammarkollegiet. 

Skicka faktura till Storsthlm – senast den 1 december 
2020 
Om ni önskar ta del av medlen, skicka faktura till faktura@storsthlm.se (vi tar inte emot 
elektroniska fakturor) senast den 1 december 2020. 

Fakturaadress: Storsthlm, Box 38145, 100 64 STOCKHOLM. 

Ange ”Rekvirering av stimulansmedel 2020 inom området psykisk hälsa”, dnr 
S/20/0002, samt:  

1. märk fakturan med referens 717 
2. belopp  
3. kommunens konto för utbetalning och andra eventuella 

utbetalningsinstruktioner 
4. samt vad ni kommer att använda pengarna till  

Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast 
den summan ni blivit tilldelad.  
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Meddelanden och eventuella frågor 
• Önskar ni inte ta del av medlen, meddela detta så snart som möjligt till 

stimulansmedel@storsthlm.se 
 

• Vi ber er meddela er kontaktperson med mejladress och telefonnummer till 
stimulansmedel@storsthlm.se 
 

• Välkommen att ställa eventuella frågor till stimulansmedel@storsthlm.se så 
återkopplar vi inom kort 

Återrapportering 
Storsthlm ansvarar för att till SKR återrapportera hur de länsgemensamma statliga 
stimulansmedlen har använts och fördelats i länet. Om ni redan nu vet hur ni planerar 
att använda de medel som fördelas till er kommun enligt detta PM, ange gärna det i 
fakturaunderlaget enligt punkt 4 ovan. Vid behov återkommer Storsthlm under året för 
att efterfråga mer underlag inför återrapportering.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Åsa Danielsson 
verksamhetschef, Storsthlm 
   

 

 

 

Bilagor 
1. Överenskommelse Insatser inom området psykisk hälsa 2020 

2. Fördelning av medel till respektive kommun 
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