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Inbjudan till deltagande i försöksverksamhet med 
finansiell samordning mellan socialförsäkring, 
hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Sammanfattning 
Riksdagen har fattat beslut om lokal försöksverksamhet med finansiell sam-
ordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (prop. 
1993/94/205, bet. 1993/94:SfU19, rskr. 1993/94:369). Försöksverksamheten 
regleras i lag (1994:566). Försöksverksamheten  startade den 1 juli 1994 och 
skulle, enligt nu gällande beslut, avslutas senast vid utgången av år 1997. 
Regeringen föreslår  emellertid i prop. 1994/95:197 Vissa socialförsäkrings-
frågor, m.m. att försöksverksamheten förlängs till utgången av år 1998. 

I ett brev ställt till Svenska Kommunförbundet, Försäkringskasseförbundet 
och Landstingsförbundet inbjuder socialdepartementet intresserade kommu-
ner (under förutsättning att riksdagen bifaller regeringens förslag) att in-
komma med ansökan om att medverka i försöksverksamheten. Enligt social-
departementets mening bör försöksperioden för att ge full effekt omfatta pe-
rioden 1 januari 1996 till 31 december 1998.  

Ansökan om att delta i försöken skall ha inkommit till Socialdepartementet 
senast den 31 augusti 1995. 

Bakgrund 
Den försökslagstiftning som finns är ett uttryck för strävan att utveckla sam-
arbetet mellan olika offentliga verksamheter. Eftersom skilda system för 
finansiering, olika huvudmannaskap för näraliggande verksamheter och va-
rierande myndighetskulturer kan utgöra hinder för samhällsekonomisk ef-
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fektivitet och god samverkan i insatser till den enskilde beslöt riksdagen 1994 
att införa den försökslag som nu föreslås förlängd till att gälla till utgången 
av 1998. Avsikten är att få till stånd en mer kostnadseffektiv användning av 
tillgängliga resurser och att detta skall skapa välfärdsvinster för enskilda 
människor. 

Antalet försök är, enligt förarbetena, begränsade till fem. En förutsättning är 
att en allmän försäkringskassa, ett landsting och en kommun är överens om 
att bedriva försöksverksamhet. Även en kommun som inte ingår i ett lands-
ting får tillsammans med en allmän försäkringskassa bedriva försöksverk-
samhet med finansiell samordning. 

Ansökan 
Ansökan om att delta i försöken skall ställas till socialdepartementet och vara 
gemensam för de tre - alternativt två - parterna. Det är regeringen som beslu-
tar om vilka som skall få delta i försöksverksamheten. Ansökningarna bereds 
av Riksförsäkringsverket i samråd med Socialstyrelsen. Ansökan skall ha 
inkommit till Socialdepartementet senast den 31 augusti 1995. 

För närvarande är det endast Stenungsund som bedriver försök enligt den 
här aktuella lagen. De satte igång sin försöksverksamhet den 1 juli 1994. 

Ytterligare ett antal lokala parter har tidigare anmält intresse för att delta i 
försöksverksamheten. Dessa intresseanmälningar har dock inte varit så utför-
liga att de kunnat läggas till grund för regeringsbeslut. 

Vissa krav på ansökans utformning finns angivna i prop. 1993/94:205 ss 45 
och 46. Av bilagd PM framgår vilka förutsättningar försökslagen ger för lokal 
försöksverksamhet. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Gert Alaby 
tfn 08-772 41 65. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Vård och Omsorg 

 

 

Lennart Jonasson     Gert Alaby 

 

Bilaga: PM 

 

 

 

 


	Inbjudan till deltagande i försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Ansökan

