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VGR:s sociala investeringsmedel:
Innovation och metodutveckling

▪ SIM kommer under 2022-2024 finansiera 
satsningar inom kraftsamlingens fyra inriktningar 

• 30 mnkr avsatta för 2022

• Ny arbetsform med särskilda satsningar istället 
för formella utlysningar – medskapande och 
starkare förankring genom gemensam process 
mellan regionen och kommunala sektorn

• 15 pågående projekt

Kontakt: Shirin Bartholdsson 
shirin.bartholdsson@vgregion.se

Prioriteringar för SIM 2022-2024 

Psykisk hälsa:

▪ Utveckla samverkan mellan skola och region för en 
sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa.

▪ Förbättra förutsättningarna för barn/unga med 
misstanke om utvecklingsrelaterade funktions-
avvikelser genom t.ex. tidiga insatser, särskilt stöd, 
sammanhållet vårdförlopp, samordning och 
trygghet.

Föräldrar som resurs:

▪ Förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare 
i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar med 
migrationsbakgrund eller låg utbildningsbakgrund.

Läsning & språkutveckling:

▪ Utveckla samverkansformer för hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för barn och unga med 
språkstörning.

Motivation & framtidstro:

▪ Utveckla och sprida metoder för barn och ungas 
delaktighet och inflytande. Utveckla och sprida 
metoder för skolanknytning, närvaro och 
meningsfullhet i skolan.
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sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa.
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misstanke om utvecklingsrelaterade funktions-
avvikelser genom t.ex. tidiga insatser, särskilt stöd, 
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Föräldrar som resurs:
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i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar med 
migrationsbakgrund eller låg utbildningsbakgrund.

Läsning & språkutveckling:

▪ Utveckla samverkansformer för hälsofrämjande och 
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Tips! Infodagar om medel att söka för ett socialt 
hållbart Västra Götaland 25/3 + 28/3, se 
Länsstyrelsens kalendarium

mailto:shirin.bartholdsson@vgregion.se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender.html#query/*%3A*


Ta del – och var en del - av den 
västsvenska kraftsamlingen för 
fullföljda studier!

▪ Regiongemensam konferens fullföljda 
studier 1 juni – boka dagen!

▪ Ta en titt på hemsidan 
www.vgregion.se/fullfoljdastudier

▪ Nyhetsmail om Västsvensk kraftsamling 
fullföljda studier (GDPR-godkännande på 
hemsidan)

http://www.vgregion.se/fullfoljdastudier
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Skaraborg

• Sprida kunskap

• Goda exempel & ”dela-kultur”

• Spridning av verktyg och 
arbetssätt

• Verksamhetsnära processtöd

• Innovation och 
utvecklingsarbete
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Skaraborg

• 11 mars Partssamverkanskonferens

• 8 april Information/ dialog SIM

• Webbinarium – gott exempel

• Har du en idé eller ett tips på ett gott 
exempel? 

Välkommen att höra av dig!



Delregional
nod

Fyrbodal
Delregional

nod

Skaraborg

Delregional
nod

Sjuhärad

Delregional
nod

Göteborgs-
regionen



Delregional 
nod

Göteborgs-
regionen


