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Kommunstyrelsen 

Överenskommelser mellan staten, Svenska Kom-
munförbundet och Landstingsförbundet om en fort-
satt satsning för utveckling av primärvården och 
äldrevården respektive psykiatrin  

Förbundsstyrelsernas beslut 
Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser har den 15 april 
2005 beslutat att godkänna förslag till överenskommelser mellan staten och de 
båda förbunden dels om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och 
äldrevården, dels om en fortsatt satsning för utveckling av psykiatrin (bilaga 1-2). 
Styrelserna har vidare beslutat att informera landstingen, Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna om sina beslut. Överenskommelserna gäller 
för åren 2005-2007 och blir giltig under förutsättning av regeringens och för-
bundsstyrelsernas godkännande samt riksdagens godkännande av budgetproposit-
ionen för respektive år. 

Bakgrund 
Med den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården på-
börjades en omfattande satsning för att stärka primärvård, äldrevård och psykiatri. 
För att stimulera utvecklingen har handlingsplanen omfattat tre centrala delar: 
utvecklingsavtal, resurstillskott och uppföljning.  

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att på nationell nivå följa upp och 
utvärdera den nationella handlingsplanen. Socialstyrelsen har i sina uppföljningar 
funnit att handlingsplanen lett till en positiv utveckling inom flera områden samti-
digt som det finns områden där ytterligare insatser behövs.  

Det utvecklingsavtal som legat till grund för handlingsplanen löpte ut vid årsskif-
tet 2004/2005 och handlingsplanen avslutades därmed. Staten, Landstingsförbun-
det och Svenska Kommunförbundet är eniga om att det är viktigt att det positiva  
utvecklingsarbete som påbörjats med handlingsplanen får fortsätta även kom-
mande år och har enats om att teckna två nya överenskommelser om inriktningen 
på 
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det fortsatta arbetet, en överenskommelse som avser primärvård och äldrevård 
samt en överenskommelse om psykiatri.  

Ekonomisk omfattning 
År 2004 tillfördes det generella statsbidraget närmare 4 miljarder kronor med 
hänvisning till den nationella handlingsplanen. Beloppet fördelades med 70 pro-
cent till landstingen och 30 procent till kommunerna. Fördelningen på enskilda 
kommuner respektive landsting har skett baserat på befolkningsmängd.  

Fr.o.m 2005 har medlen på det generella statsbidraget förts till det nya anslaget 
48:1 Kommunalekonomisk utjämning. Inom ramen för det nya anslaget ingår ett 
regleringsbidrag eller en regleringsavgift som fördelas på samma sätt som det ge-
nerella statsbidraget, dvs. med ett enhetligt belopp per invånare. De medel som 
2004 tillfördes det generella statsbidraget med hänvisning till den nationella hand-
lingsplanen ligger från och med 2005 kvar med samma fördelning mellan kom-
muner och landsting. Överenskommelsen om primärvård och äldrevård skall om-
fatta 3,5 miljarder av dessa medel medan överenskommelsen om psykiatri skall 
omfatta 500 miljoner kronor. 

Uppföljning 
Det åligger respektive landsting att fortsätta att följa upp de lokala handlingspla-
ner som de utarbetade 2001. Landstingen skall senast den 1 mars 2006-2007 redo-
visa till Socialstyrelsen hur de lokala handlingsplanerna har genomförts samt vilka 
resultat som uppnåtts. Därutöver åligger det landstingen att senast den 31 septem-
ber 2007 till Socialstyrelsen redovisa en samlad bedömning av resultatet av ut-
vecklingsinsatserna samt hur intentionerna i denna överenskommelse uppfyllts i 
respektive landsting. Motsvarande uppdrag har inte lagts på kommunerna. Social-
styrelsen väntas i ett särskilt regeringsbeslut få i uppdrag att årligen följa upp sats-
ningarna. 
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