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Uppföljning av nationella riktade statsbidrag 2019
Ärendebeskrivning
I mitten av juni slutfördes alla överenskommelser mellan Regeringen och SKL
angående olika nationella satsningar för hälso- och sjukvård. I särskild
sammanställning har en sammanfattning gjorts med kort beskrivning av varje
överenskommelses syften och krav samt vilka belopp som Region Jämtland
Härjedalen kan förvänta sig om kraven uppfylls.
Flera av överenskommelserna har denna text i inledningen: ”Inför 2020 ser
regeringen behov av att göra en analys av hur de olika reformerna på hälso- och
sjukvårdsområdet bör utformas för att möjliggöra ett samlat grepp om, och
effektivt genomförande av, de områden som lyfts fram i januariavtalet. Det gäller
t.ex. omställningen till en god och nära vård, förbättrad tillgänglighet till vård för
alla genom kortare väntetider och köer, stärkt kompetensförsörjning, insatser för
att möta den ökade psykisk ohälsan samt en stärkt förlossnings- och cancervård.
Inriktningen är att arbetet med överenskommelserna ska bli mer strategiskt och
långsiktigt och bygga på en samsyn kring de utmaningar som hälso- och
sjukvården står inför. Arbetet bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov,
förutsättningar och utmaningar för att ge kommuner och landsting bättre
planeringsförutsättningar. I detta ingår att se över hur antalet överenskommelser
kan minskas. Utvärdering och analys av vilka styrmedel som är mest
ändamålsenliga beroende på insatsens karaktär ska ske löpande.
En strävan under de kommande åren är dessutom att stärka samverkan mellan
landsting och kommuner i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och
omsorg.”
Sammantaget kan dessa överenskommelser ge regionen ca 150 miljoner kronor för
2019, belopp för kommande år är svåra att ange.
I de interna tillämpningsanvisningarna som finns kring hantering av denna typ av
medel regleras följande principer:
 Nya anställningar ska undvikas
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Målsättningen bör vara att nyttja befintliga resurser för att uppnå/svara mot
det krav som ställs utifrån uppdraget
Ev intern fördelning av uppdrag ska diarieföras i aktuellt ärende.
Verksamhet som får uppdrag enligt riktade statliga medel/nationell
överenskommelse ansvarar för genomförandet i sin helhet samt uppföljning
internt inom regionen samt till den myndighet som givit uppdraget.
Om en aktivitet i uppdraget innefattar en investeringskostnad så kan bara
innevarande års avskrivning konteras på objektet.
Inga medel delas ut i redovisningen. Ansvariga verksamheter uppdras
kommentera utfall mot budget och där påvisa att man fått beslut på att få ha
ett sämre utfall mot budget med motsvarande beslutet. Kostnader ska
konteras mot respektive objekt.

Regiondirektörens förslag
Uppföljning av nationella riktade statsbidrag för 2019 godkänns.
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