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Samordning med andra överenskommelser och satsningar 

 

Staten och SKL har parallellt med denna överenskommelse flera andra 

överenskommelser med ett innehåll som berör insatser för personer 

som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Regeringen har 

också redovisat förslag i budgetpropositionen för 2016 som kan vara 

relevanta att beakta i planering och genomförande av lokalt och 

regionalt utvecklingsarbete. För att uppnå maximal effekt av olika 

satsningar och underlätta för kommuner och landsting bör de olika 

initiativen, och de eventuella medel som följer med satsningarna 

samordnas, så att utvecklingsarbetet kan utformas gemensamt när så 

är möjligt.  

En förstärkt elevhälsa  

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års ekonomiska 

vårproposition föreslår regeringen att 200 000 000 kronor ska avsättas 

för 2016, i syfte att förstärka och utveckla elevhälsan. Fr.o.m. 2017 

beräknas motsvarande belopp årligen för fortsatta insatser på 

området. I satsningen ingår bland annat statsbidrag för 

personalförstärkningar inom elevhälsan för personalkategorierna 

skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog inom 

förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer samt 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ett viktigt motiv för 

investeringen i elevhälsan är ungas psykiska hälsa. 

Stöd till den sociala barn- och ungdomsvården 

Regeringens satsar 250 000 000 kronor per år 2016–2019 för att 

förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala 

barn- och ungdomsvården. Medlen ska i huvudsak gå till att stärka 

bemanningen samt till satsningar på kompetens och kvalitet.  

Socialdepartementet 
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Satsning för att stärka kvinnors hälsa 

Regeringen har avsatt 200 000 000 kronor under 2015 och avsätter 

400 000 000 kronor per år under perioden 2016–2019 för att förbättra 

förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa. I en 

överenskommelse mellan regeringen och SKL pekas en 

patientcentrerad och samordnad vård ut som särskilt angelägen för 

personer som ofta kommer i kontakt med olika delar av hälso- och 

sjukvården samt angränsande verksamheter. I överenskommelsen lyfts 

personer med kroniska sjukdomar, personer med psykisk ohälsa, 

multisjuka äldre samt barn och unga fram. 

Våld i nära relationer 

Sedan 2012 har Socialstyrelsen i uppdrag att årligen fördela  

utvecklingsmedel till kommuner, landsting och frivilligorganisationer 

för att motverka våld i nära relationer. Vidare ansvarar myndigheten 

för ett nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla 

arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor, 

barn som har blivit utsatta för våld eller som har bevittnat våld samt 

till våldsutövare. Regeringen har aviserat en förlängning av uppdraget 

i ytterligare tre år och i en omfattning av totalt 109 000 000 kronor per 

år. 

Nyanländas psykiska hälsa  

Regeringen beslutade den 8 oktober 2015 att bevilja Sveriges 

Kommuner och Landsting 3 000 000 kronor för en förstudie som syftar 

till att motverka främst psykisk ohälsa, men även öka 

förutsättningarna för att upptäcka fysisk ohälsa hos asylsökande och 

nyanlända. Syftet är bland annat att öka möjligheterna till etablering. 

Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet  

Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att ge Folkhälsomyndigheten i 

uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell 

nivå. Det huvudsakliga syftet med uppdraget är att utveckla och stärka 

kunskapsstyrningen när det gäller det suicidförebyggande arbetet. 

Kunskapsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för verksamheter 

att utgå från bästa tillgängliga kunskap.  

Kroniska sjukdomar 

I budgetpropositionen för 2014 aviserades en fyraårig satsning på att 

förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen 

pågår mellan åren 2014–2017 och omfattar totalt 450 000 000 kronor. 

Tillsammans med företrädare för professions- och 
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patientorganisationer, landsting och berörda myndigheter har en 

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 

tagits fram. Ett övergripande syfte med strategin är att främja en mer 

hållbar och jämlik hälso- och sjukvård, med särskilt fokus på 

primärvården. 

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess 

Syftet med överenskommelsen är att skapa en kvalitetssäker och 

effektiv sjukskrivningsprocess genom att stimulera kvalitetshöjande 

insatser inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del 

av vård och behandling. Det handlar bland annat om hur hälso- och 

sjukvården kan bidra till en kvalitetssäker och jämställd 

sjukskrivningsprocess samt utveckla samverkan/samarbetet med 

andra berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen i syfte att förebygga 

eller förkorta sjukskrivning samt att främja kvinnors och mäns 

återgång i arbete. Överenskommelsen omfattar 1,5 miljarder kronor 

2016. 

Professionsmiljarden 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att det avsätts 1 miljard 

kronor per år fr.o.m. 2016 för en professionsmiljard. Satsningen syftar 

till att höja kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården genom 

att förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas 

kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv 

riktning. Regeringen anser att satsningen bör ta sin utgångspunkt i 

följande områden: bättre administrativa stöd för professionerna, mer 

effektiv och ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och 

arbetssätt samt förbättrade förutsättningar för och planering av 

kompetens-försörjningen. Insatserna kommer bygga vidare på det 

alltmer omfattande kunskapsunderlag som pekar på att 

professionernas resurser kan användas mer ändamålsenligt och 

effektivt.  

Statligt sommarlovsstöd 

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen  

200 000 000 kronor per år under 2016–2019 för ett statligt 

sommarlovsstöd. Meningen med det statliga sommarlovsstödet är att 

ge barn i åldersgruppen 6 till 15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. 

Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger 

stimulans och personlig utveckling. Stödet ska betalas till kommuner 

som satsar på att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 
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Kunskapssatsning inom äldre- och 

funktionshinderverksamheterna 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 att  

200 000 000 kronor 2016 avsätts för en kunskapssatsning riktad till 

verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen 

avser bland annat att komplettera bemanningssatsningen inom 

äldreomsorgen men också pågående utbildningsinsatser inom LSS-

området. Satsningen kommer att möjliggöra stöd till kommunerna att 

fortsätta och utveckla kompetenssatsningar riktad till baspersonal 

inom äldre- och funktionshindersområdet.  

Ökad bemanning i äldreomsorgen  

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år mellan 2016–2018 för att 

öka bemanningen i äldreomsorgen med målet att höja kvaliteten, öka 

tryggheten för de äldre samt förbättra förutsättningarna för en 

jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet.  

 


