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Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 
 
Ärendenr: 19/01624 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 24 
april 2020 beslutat  

att för sin del godkänna förslaget till tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende den redan ingångna 
överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, samt  

att i en skrivelse informera regionerna om tilläggsöverenskommelsen.  

 

Bakgrund 
SKR och regeringen har slutit ett antal överenskommelser för 2020 på hälso- och 
sjukvårdens område där regeringen och SKR gemensamt har identifierat 
utvecklingsbehov. Överenskommelserna syftar till att stimulera en utveckling i 
hälso- och sjukvården i önskad riktning. 

Arbetsutskottet beslutade vid ett extrainsatt möte 2020-03-23. att hemställa till 
regeringen om en övergripande ändringsöverenskommelse på hälso- och sjukvårdens 
område. 

SKR har nu förhandlat en tilläggsöverenskommelse som endast avser 
överenskommelsen om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. För övriga 
överenskommelser på hälso- och sjukvårdens område har regeringen fattat ett 
ensidigt beslut om vissa lättnader avseende återrapportering. 
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Tilläggsöverenskommelsen avseende Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
2020 innebär att:  

• Bonuspotten för januari och februari stryks och medlen fördelas istället 
mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek. Beslut om utbetalning av dessa 
medel (ca 173 miljoner kronor) tas i juni. 

• Samtliga prestationskrav i block 1 stryks för resten av året, dvs fr.o.m. mars 
t.o.m. november 2020. Medlen för dessa månader uppgår till ca 2 007 
miljoner kronor och fördelas istället mellan regionerna utifrån 
befolkningsstorlek. Av dessa medel avsätts 300 miljoner kronor för 
tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Beslut om 
utbetalning tas i juni. 

• Redovisningsdatumet för regionernas handlingsplaner senareläggs till den 31 
mars 2021. 

Tilläggsöverenskommelsen återfinns i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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