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Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att, för SKR:s del, godkänna överenskommelsen God och nära vård 2020 - En 
omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, samt  

att i en skrivelse informera regionerna och de regionala samverkans och 
stödstrukturerna (RSS) om överenskommelsen.  

 

Bakgrund 
Överenskommelsen om en God och nära vård 2020 är en sammanslagning av de 
tidigare överenskommelserna God och nära vård – en omställning av hälso- och 
sjukvården med fokus på primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i 
barnhälsovården m.m. och En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens 
medarbetare.  
 
Överenskommelsens övergripande områden är:  
 

- Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården 
- Ökad tillgänglighet i barnhälsovården 
- Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
- Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 

 
Medlen får användas inom en rad områden för att stärka nya, redan pågående 
satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.  Även offentligt 
finansierade privata aktörer ska kunna få ta del av medlen, givet att juridiska 
förutsättningar finns, och medverka till att insatserna som framgår av 
överenskommelserna genomförs. 
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Överenskommelsen omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor. Av dessa är 5 568,5 
miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna (exkl. 130 miljoner 
kronor för vidare utbetalning till SKR för utveckling av 1177 Vårdguiden). 
 
Denna överenskommelse innebär ökade medel till kommunerna. Totalt avsätts 500 
miljoner kronor som stimulansmedel. Medel till kommunerna betalas ut till de 
regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS) där kommunerna eller annan 
ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor 
påverkansmöjlighet avseende hur medlen ska används.  
 
Medlen är uppdelade för användning inom olika insatsområden vilka beskrivs i 
överenskommelsen.  
 
Inom ramen för satsningen avsätts också medel till SKR för gemensamma insatser 
och stöd till regioner och kommuner.  
 
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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